
3 januari 2008Tel: 0297-341900    Fax: 0297-342900 1Editie: Aalsmeer

Herenweg 45, 3645 De, VinkeVeen
OpeningstijDen:   
wO/DO/Vr 9-18 uur, za 9-17 uur

VerbOuwingsOpruiming:
t/m zaterDag 5 januari

70% kOrting*
Op De najaarscOllectie 2007
*m.u.V. HerenkOstuums en sHirts

DOnDerDag 24 januari zijn wij weer Open!
SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

REEKER WONEN
Ophelialaan 151 - Aalsmeer - Tel. 0297-340828

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Aalsmeer - Op donderdag 10 janu-
ari komen burgemeester, wethou-
ders en de fracties bijeen voor het 
eerste beraad en de eerste raads-
vergadering in 2008. De bijeen-
komst in de raadzaal in het gemeen-
tehuis begint om 20.00 uur met het 
beraad en wordt na een onderbre-
king rond kwart over negen gevolgd 
door de raadsvergadering. Voorzitter 
tijdens het beraad is ditmaal Pier-
re Tuning van PACT Aalsmeer. Na 
de opening en het vaststellen van 
de agenda volgen twee hamerstuk-
ken. Het nemen van nieuwe voor-
bereidingsbesluiten voor bedrijven-
terrein Stommeer en Hornmeer en 
voor de N201-zone. Behandelstuk-
ken zijn vervolgens het gewijzigde 
bestemmingsplan Kudelstaart 2006, 
uitbreiding tennisbanen All Out en 
de burgemeester doet een aanbe-
veling voor het begrotingsproces. In 
de raadsvergadering komen inge-
komen stukken van Aalsmeerse in-
woners en instellingen aan de orde 

en behandelstukken zijn de aanbe-
veling voor het begrotingsproces en 
beleidskaders voor kamerverhuur. 
Wat de uitbreiding van de tennisba-
nen betreft lijkt de gemeente op te 
moeten treden als scheidsrechter. 
Tennisvereniging All Out heeft toe-
stemming gevraagd om uit te mo-
gen breiden met twee tennisbanen. 
De best haalbare mogelijkheid hier-
toe is gebruik te maken van een stuk 
van het naastgelegen terrein van At-
letiekvereniging Aalsmeer. AVA kan 
hier echter niet mee instemmen ge-
let op de inperking van de gebruiks-
mogelijkheden. 

Geen, één of twee banen?
Niet uitbreiden betekent voor de ten-
nisvereniging een blijvende wacht-
lijst met inwoners die willen tennis-
sen. AVA heeft aangegeven de uit-
breiding met één tennisbaan een 
redelijk alternatief te vinden. Uitbrei-
den met één baan is volgens All Out 
echter geen optie omdat hiermee 

het probleem, naast een wachtlijst, 
minder capaciteit voor competities, 
niet opgelost wordt. De gemeente 
is eigenaar van beide sportterreinen 
en dus is het aan de heren en da-
mes bestuurders om tot een goede, 
naar ieders wens, oplossing te ko-
men. Onder andere is gekeken om 
de kantine van de atletiekvereniging 
te verplaatsen voor de realisatie van 
twee tennisbanen. De kosten hier-
voor liggen tussen de 150.000 en 
200.000 euro. Het college heeft nu 
voorgesteld deze kosten te delen in 
drieën, echter AVA heeft aangege-
ven geen financiële armslag te heb-
ben, All Out wil meebetalen, maar 
maximaal 10.000 euro. Vooralsnog 
willen burgemeester en wethouders 
goedkeuring gaan geven voor uit-
breiding met één tennisbaan. Dit op 
basis, aldus geschreven in het voor-
stel, van een zorgvuldige afweging 
van de belangen van beide vereni-
gingen. Het woord is volgende week 
donderdag aan de fracties…

Eerste beraad en raadsvergadering op 10 januari

Uitbreiding tennisbanen 
en N201-zone op agenda

Aalsmeer - Hij kwam niet alleen 
het startsein geven voor alweer de 
vijfde editie van de nieuwjaarsduik 
in natuurbad Het Oosterbad, maar 
deelde mede ook zelf te water te 
zullen gaan. Burgemeester Pieter 
Litjens: “Ik heb iedereen altijd voor 
gek verklaard, maar nu ga ik er toch 
voor.” Hij ontdeed zich van zijn jas 
en gaf de microfoon over aan voor-
zitter Piet Boom om vervolgens snel 
een kleedhok in te gaan. De eerste 
burger was op tijd terug om deel 
te nemen aan de warming-up. De 
aan zijn hand gewonde burgemees-
ter sprong dapper mee om vervol-
gens met de ongeveer vijftig andere 
durfals plaats te nemen aan de rand 
van het natuurbad aan de Mr. Jac. 
Takkade. Het aftellen begon, er was 

geen weg meer terug. Vijf, vier, drie, 
twee, één: En iedereen sprong, ook 
Pieter Litjens. Er in en er uit, want de 
watertemperatuur was laag. IJs hak-
ken hoefde niet, maar het waterkwik 
kwam niet hoger dan acht graden. 
Slechts enkelen gingen na de ‘duik’ 
nogmaals te water, sommigen per 
glijbaan, maar de meesten zochten 
toch snel hun warme handdoek en/
of badjas op. Warm worden kon ver-
volgens met warme chocolademelk 
en glühwein. 
Of onze eerste burger volgend jaar 
opnieuw te water gaat? Het was dit 
keer natuurlijk wel het eerste lus-
trum en dankzij zijn sprong extra 
feestelijk! De vele kijkers hadden 
bewondering voor Litjens en alle 
springers. “Stoer, hoor!”

Ook nieuwjaarsduik voor 
burgemeester Litjens!

Aalsmeer - Het was niet de eerste 
keer in 2007, in augustus waren de 
twee glasbakken in de Ophelialaan 
overvol en waren rondom diverse 
flessen neergezet. Vrijdag 28 de-
cember jl. eenzelfde aanblik. Fles-
sen staken uit de glasbakken en er 
stond heel veel glaswerk omheen. 
En de stroom flessen bleef  komen. 
“Zet ik ze er ook maar bij”, aldus één 
der brengers. Allemaal opgeruimd 
na de kerstdagen of  betreft het 
hier een grootverbruiker die de fles-

sen opspaart en na enkele maan-
den in één keer naar de glasbakken 
brengt? Uiteraard hebben de onder-
nemers in de Ophelialaan de Meer-
landen gebeld. Oud en nieuw vie-
ren met zoveel glaswerk op straat is 
natuurlijk vragen om moeilijkheden. 
Het afvalbedrijf in Rijsenhout kwam 
aan het einde van de middag in ac-
tie. De glasbakken werden geleegd 
en de flessen er omheen ingela-
den. Keurig opgeruimd 2008 in. Er is 
weer plaats in de glasbakken.

Glasbakken weer overvol!

Aalsmeer - In de Zijdstraat zelf is 
niets te zien, maar wie vanaf het 
Praamplein naar de winkelstraat in 
het centrum kijkt, aanschouwt de 
aangevangen sloopwerkzaamhe-
den. Alle schuurtjes en aanbouwtjes 
aan de achterzijde van de te slopen 
woningen worden met de grond ge-

lijk gemaakt door medewerkers van 
Van der Schaft. 
Het zijn de eerste werkzaamheden 
voor verdere vernieuwing van en 
in de Zijdstraat. De ‘boel’ gaat plat 
tussen de bank en de molen en hier 
komen nieuwe winkels met daar bo-
ven appartementen. Naast de bank, 

richting Praamplein, gaat een nieu-
we Albert Heijn gebouwd worden. 
Nadat de schuurtjes en aanbouw-
tjes weg zijn, gaan de sloopwerk-
zaamheden in de Zijdstraat van 
start. Het Praamplein is overigens 
‘gewoon’ als parkeerterrein bereik-
baar en bruikbaar.

‘Boel’ plat achter Zijdstraat

Fusie drie 
bibliotheken 
een feit
Aalsmeer – Het afgelopen jaar 
zijn met succes vergaderingen 
gehouden om te komen tot 
een fusie tussen de bibliothe-
ken Aalsmeer-Uithoorn en Am-
stelveen. Vanaf nu gaan de drie 
bibliotheken samen verder als 
Amstelland Bibliotheken.
“Samen worden we groot ge-
noeg om u in de toekomst nog 
meer kwaliteit, diversiteit, ser-
vice en gemak te bieden.
Tegelijkertijd blijven we klein 
genoeg om snel te kunnen re-
ageren op ontwikkelingen”, al-
dus directeur Els Verhagen. 
Wie meer wil weten over de fu-
sie, de voordelen, de verande-
ringen, etc. kijk dan op:
www.amstelland-bibliotheken.
nl. Op de site staat ook meer 
informatie over de ruimere 
openingstijden en de nieuwe 
tarieven.

Aalsmeerder te water met auto
Hoofddorp - Wachtmeesters van 
de Marechaussee troffen zaterdag 
29 december rond 02.30 uur langs 
de Rijnlanderweg een auto in een 
sloot langs de weg  aan. In de auto 
zagen zij een man zitten. De mare-
chaussees zijn te water gegaan om 
de man uit de auto te halen, maar 
die weigerde alle medewerking en 
wilde in de auto blijven zitten.
Ze hebben de man uiteindelijk met 

de nodige dwang uit de auto ge-
haald en overgedragen aan ter 
plaatse gekomen politiemensen. Die 
hebben de verdachte, een 34-jarige 
man uit Aalsmeer, aangehouden en 
meegenomen naar het bureau.
Hij bleek zwaar onder invloed van 
alcohol. Er is proces-verbaal tegen 
hem opgemaakt en zijn rijbewijs is 
ingevorderd. De auto is uit de sloot 
getakeld.

Rijbewijs kwijt!
Aalsmeer - Een 40-jarige Amster-
damse automobilist heeft donder-
dagochtend zijn rijbewijs moeten 
inleveren wegens te hard rijden.
De man overschreed rond 11.30 uur 
de snelheidslimiet op de A10 met 
meer dan 50 kilometer.
Agenten constateerden dat de be-
stuurder op een weg waar 100 ki-
lometer als maximum geldt met een 
snelheid van 176 werd reed.

BEZORGERs GEVRAAGD
VOOR AAlsmEER (DORpsstRAAt) & HORnmEER
Bel tijdens kantooruren en vraag naar marco of Rogier

0251-674433
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8, 
1186 AM Amstelveen, 
tel. 020-4562000. Eerst 
bellen voor een afspraak. 
Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen 
buiten de normale openingstijden. 
Voor onderstaande apotheken: 
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis Am-
stelveen. Tel. 020-3455000. 
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoen-
de nachtapotheek in de regio 
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost 
Amstelveen 020-4562000. Tel. 
Centrale nachtapotheek 020-
5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
Ma. tot vr. geopend van 
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van 
8.30-18.00 u.

TANDARTs-
DIENsTEN

Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

DIERENARTs-
DIENsTEN

Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
Marijnenlaan 46 Uithoorn, tel. 
560627; Rameaulaantje 20 
Aalsmeer, tel: 326734. Buiten 
spreekuurtijden: voor spoedge-
vallen dag en nacht bereikbaar.
Dierenartsenpraktijk 
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudestaart, tel: 
324643; Nokweg 12 Leimuiden, 
tel: 0172-507400.

bRANDwEER
& pOlITIE

Brandweer, tel. 324444 of 020-
6212121. Politie, tel: 0900-8844. 
Gemeentelijke controle dienst, 
tel: 06-22217103.

AlARMNuMMER
Centraal alarmnr. voor spoed-
eisende gevallen, tel: 112. Voor 
ambulance, tel: 020-5555555.

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers 
en betrokkenen van misdrijven 
en verkeersongevallen. 
U kunt bij ons terecht op verschil. 
spreekuren in de regio, zonder 
wachtlijst. Bel voor een afspraak 
of voor meer info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

Tel: 020-6015555. Milieu-
klachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp, 
tel: 023-5622032, fax: 023-
5627126, stolga@zonnet.nl

hulpDIENsTEN
Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen 
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
AMW Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer. 
Spreekuur elke werkdag van 
8.30-9.30 u., en op afspraak, 
tel: 326670
Stichting “De Buffer”
Belangenbehartiging Uitke-
ringsgerechtigden Aalsmeer, 
tel. 0297-345332 (voicemail). 
U wordt binnen 2 werkdagen 
teruggebeld voor het maken 
van een afspraak.

Ikg
Informatie- en Klachten-
bureau Gezondheidszorg
Tel. 023-5554764. 
Tel. spreekuur: ma., di., wo. van 
10.00-14.00 u.; vr. 10.00-12.00 u. 
Het inloopspreekuur is wo. van 
10.00-12.00 u.

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

Aalsmeer/Kudelstaart/
Rijsenhout
B. Renkens, S. de Vos en 
E. v. Weerdenburg, tel: 344160

Cursus 
Babymassage
Aalsmeer - Ouders van baby´s tus-
sen de anderhalf en tien maanden 
oud kunnen zich opgeven voor de 
cursus Babymassage bij Anja Luc-
zak. 
Het is een heerlijk ontspannen cur-
sus, waarin u op een bijzondere ma-
nier contact heeft met uw kindje. 
Babymassage bevordert de licha-
melijke, geestelijke en emotionele 
ontwikkeling van de baby en prik-
kelt de zintuigen. 
Bovendien is het een uitgelezen mo-
gelijkheid om de band tussen ouder 
en kind te versterken. Na de massa-
ge krijgen de ouders praktische tips 
over de omgang met de baby, bij-
voorbeeld over de lichaamstaal van 
je baby. 
De cursus bestaat uit vijf bijeen-
komsten van anderhalf uur. Zowel 
groeps- als ook privélessen zijn mo-
gelijk.  
Voor opgave en meer informatie 
kunt u contact opnemen met Anja 
Luczak, tel.: 06–40181259, e-mai-
len kan ook naar anjaluczak@ya-
hoo.de of bezoek de website www.
luczak.net. 
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LET Op!
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en / 
of tekstmateriaal NIET beschikbaar 
wordt gesteld aan derden.
Dus ook NIET per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Oecumenisch 
Avondgebed
Aalsmeer - Op woensdag 9 ja-
nuari wordt er weer van 19.15 tot 
19.45 uur een Oecumenisch Avond-
gebed gehouden in de kapel van ’t 
Kloosterhof aan de Clematisstraat 
16. Naar aanleiding van het thema 
‘Vreugde van de Psalmen’ zal domi-
nee G.G. Hoekema een korte over-
denking houden. De avondgebeden 
worden voorbereid door een oecu-
menische werkgroep vanuit het Be-
raad van Kerken Aalsmeer. Het eer-
ste Avondgebed werd begin 1984 
gehouden. Iedereen is van harte 
uitgenodigd.
In de maanden februari en maart 
komt het Avondgebed in verband 
met de Passieronde te vervallen.

Cursus borstvoeding
Aalsmeer - Op de maandagavon-
den 7 en 14 januari start de vereni-
ging Borstvoeding Natuurlijk weer  
met een cursus over borstvoeding. 
De cursus is bedoeld voor zwange-
ren en hun partners en borstvoe-
dende moeders die meer informa-
tie willen. 
Tijdens de cursus - avonden komen 
verschillende onderwerpen aan 
bod, zoals hoe werkt borstvoeding, 
wat zijn de voordelen, hoe weet ik 
of mijn baby genoeg krijgt, voorko-
men en oplossen van problemen en 
afkolven en werken.  Ook worden 
er vragen besproken en ervarin-
gen uitgewisseld. Het blijkt steeds 
weer dat een goede voorbereiding, 
de juiste informatie en een positieve 

instelling heel belangrijk zijn  voor 
het slagen van de borstvoedingspe-
riode. Wil jij op een goede basis je 
keuze maken tussen borstvoeding 
en flesvoeding, kom dan naar deze 
avonden. De cursus wordt gehou-
den in de Verloskundigenpraktijk 
aan de Hugo de Vriesstraat. 
De cursus is (onder voorbehoud) 
iedere maand op twee aansluiten-
de maandagavonden van 19.30 tot 
21.30 uur. De kosten zijn 16 euro per 
cursus, partners betalen 2 euro per 
avond, en deze bedragen zijn inclu-
sief vijf brochures, koffie of  thee en 
wat lekkers 
Aanmelden kan bij Esther van Dam, 
telefoon 0297 323233,  web-site: 
www.vbn.borstvoeding.nl.

Dierenbescherming: Geef 
loslopende katten geen eten!
Aalsmeer - De afdeling Aalsmeer 
e.o. van de Dierenbescherming zou 
u op het volgende willen wijzen. Het 
komt geregeld voor dat mensen los-
lopende katten, welke niet van hun 
zijn, te eten geven. 
Wanneer men een kat eenmaal te 
eten heeft gegeven, blijft deze ech-
ter terugkomen. Dit wordt niet altijd 
op prijs gesteld. De Dierenbescher-
ming zou u daarom willen verzoe-
ken om voortaan geen eten meer te 

geven aan loslopende katten. Hoe-
wel de Dierenbescherming de goe-
de bedoelingen begrijpt, hoopt zij 
dat u in het vervolg afziet van het 
voederen van katten die niet aan u 
toebehoren. 
Wanneer een kat bij u in de om-
geving blijft lopen, neem dan voor 
Aalsmeer e.o. contact op met het 
telefoonnummer 0297-343618, van 
maandag tot en met vrijdag van 9.30 
tot 11.30 uur.

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/ge-
vonden huisdieren, klachten dierenmishande-
ling en informatie over de hondenschool op ma. 
t/m vrij. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren 
kunt u de voicemail inspreken. 
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren: 023-5626136. 
Spoedgevallen en gevonden honden: 06-
54363000. 
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

 Vermist:
- - Sportlaan in Aalsmeer, een witte kerkuil met een zwarte ring. 

Had nog een stuk touw om toen hij ontsnapte.
- Schoolstraat in Aalsmeer, een lapjes kat met rood- zwart en 

veel wit. Hij heeft een witte buik met een zwart vlekje en heet 
Cato.

- Gr.Willemlaan in Kudelstaart, een gecastreerde rood/witte ka-
ter met witte sokjes voor-en witte kousjes achter. Hij draagt 
een zwart vlooienbandje- wordt vermist sinds negen decem-
ber- en heet Cosy.

- Julianalaan in Aalsmeer, een gecastreerde zwart/witte kater 
met witte sokjes –een witte bef en een wit vlekje op de neus. 
Hij heet Boets, en wordt vermist sinds vijftien december.

- Karperstraat in Aalsmeer (West), een ongecastreerde rood/
witte kater. Hij heet ‘Pebbles, heeft witte vlekjes op de rug, en 
een wit vlak dat loopt van de achterpoot naar omhoog.

- Uiterweg thv nr. 329 in Aalsmeer, een jonge, niet zo grote rood-
witte kater. Zijn linker voorpoot is wit, hij heeft witTe voetjes en 
heet Luke. 

 Gevonden:
- - Koeteburg in Rijssenhout, een gecastreerde rood/witte kater 

met een wit driehoekje bij de neus, en een sneetje in een oor.
- Begoniastraat in Aalsmeer. Hier zit een cyperse poes/kater in 

een tuin. Wie mist zijn/haar beestje?
- Noordpolderweg in Aalsmeer, een bruin-zwarte cyperse kat.
- Legmeerdijk, een grijs-zwart/witte kater. Hij heeft een witte 

bef.

 Goed tehuis gezocht:
- Een wildkleurige lieve poes van elf jaar oud. Ze zit graag bij 

iemand op schoot en past waarschijnlijk het beste bij wat ou-
dere mensen.  

,      
      
      
 

Noodoproep voor Irith
Aalsmeer - Dit is Irith, een poes 
van 11,5 jaar en nog lekker speels. 
Zij zit al sinds oktober in de opvang 
omdat haar baasje is overleden. Er 
hebben al een paar keer foto’s in de 
krant gestaan, maar dat heeft he-
laas geen baasje opgeleverd. Irith 
houdt van gezelligheid maar zit nu 
al 2 maanden alleen in een kamer. 
Er wordt wel regelmatig bij haar ge-
zeten maar voor een gezelsschaps-
kat als Irith is dit veel te weinig. Van-
daar deze noodoproep. Irith vindt 
het lekker om af en toe op schoot 

te liggen maar gewoon lekker in de 
buurt liggen is ook goed.
Zij wordt heel graag gekriebelt maar 
dat moet zeker de eerste tijd met 
een zeker respect en aandacht ge-
beuren. Het liefst gaat zij naar men-
sen die meer tijd voor haar hebben 
zonder andere huisdieren of kleine 
kinderen.
Wie wil deze wat oudere dame een 
goed huis geven? Zij is het meer 
dan waard. Reacties graag bij de 
‘Dierenbescherming Aalsmeer’, te-
lefoon 0297-343 618.

 

Zondag 6 januari
 

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Zondag 10u. Otmar 
Vrees. Crèche, peuternevendienst 
en kinderkerk. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. themadienst. Spreker 
Peter de Jong. Crèche voor de klein-
sten en zondagsschool voor oudere 
kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. ds. J. Breman, Zwijn-
drecht. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Zondag 10u. dienst, ds. 
Gabe Hoekema. Extra collecte voor 
Jeannette Noël huis. Oppas voor al-
lerkleinsten en zondagsschool.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Zondag 19u. br. R. Speel-
man uit Almere.

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Zondag diensten 10u. en 16.30u. 

Hervormde Gemeente Zuid en 
Geref. Kerk Aalsmeer 
Diensten in Triumphatorkerk, Ophe-
lialaan of Zuiderkerk in Hortensia-
laan. Zondag 10u. dienst Triumpha-
torkerk, ds. T.H.P. Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Zondag 10u. dienst, ds. C.A.E. 
Groot uit Barneveld.
Oost:. Zondag 10u. dienst, ds. C. 
Vermeulen, Valkenburg. Organist R. 
Kooning.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Zondag dienst 10u. ds. J.P. Ouwe-
hand uit Wilnis en 18.30u. dienst 
met ds. C.M. van Loon, Capelle aan 
de IJssel.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
ven-vertolking, kinderoppas en kin-
der-praisedienst.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag dienst 10u. ds K. Muller. 
16.30u. ds. J. Jonker, Hoorn. 

Nieuw-Apostolische Kerk, Am-
stelveen
Diensten op zondag 10u. (zondags-
school om 10u.) en woensdag om 
20u. 

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst. Eerste dienst op 27 ja-

nuari 16u.

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vr. 7.45u. euch. viering olv karme-
lieten in kloosterkapel. Zat. 17u. in 
Kloosterhof eucharistieviering, vg. 
L. Seeboldt, Zondag 10.30u. in Kar-
melkerk euch.viering vg L. Seeboldt. 
mmv Karmelkoor.
Rijsenhout: Zaterdag eucharistievie-
ring, vg. L. Seeboldt mmv Soli Deo 
Gloria. 

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag. 10u. ds Vrijhof. Oppas en 
nevendienst. 

RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u., 
zondag 10.30u en woensdag 9u. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst, ds. R. Poesiat.

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. woordcomm. vie-
ring met A. Blonk mmv De Ku-
delkwetters. 

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a. 
Zondag 19u. dienst, vg. Rikko Voor-
berg. 

Begra Bijbelstudies
Maandag 7 januari 20u. met Ab Ag-
tereek in Heliomare, Zwarteweg. 
Dinsdag 8 januari bijbelstudie in Ro-
de Kruisgebouw, Spoorlaan. Vg. P.A. 
Slagter. Thema: De profeet Elisa.
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer wekelijks 
uitzendingen. Zondag 10-11u. en 
dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en ether 
105.9. 

KERKDIENSTEN

Voordelige keuringen 
rijbewijs voor 70-plussers
Aalsmeer - Met ingang van dins-
dag 15 januari zullen er iede-
re  maand voordelige rijbewijskeu-
ringen worden aangeboden bij de 
SWOA in gebouw De Seringenhorst 
aan de Parklaan 26 a. 
De keuringen worden uitgevoerd 
door een BIG-geregistreerde keu-
ringsarts, conform de richtlijnen 
van het Centraal Bureau Rijvaardig-
heid, tegen een voordelig tarief van 
30 euro. 
Dit tarief is gunstig omdat voor zo’n 
medische keuring doorgaans 40 tot 
maximaal 80 euro moet worden be-
taald. De keuringen zijn bedoeld 
voor rijbewijshouders in de leeftijd 
van 70 jaar of ouder. 
Voor deze groep geldt dat bij iede-
re vernieuwing van het rijbewijs een 
medische keuring moet plaatsvin-
den en zo’n keuring is minimaal ie-

dere vijf jaar verplicht. Ook personen 
die jonger zijn dan 70 jaar en die om 
medische redenen gekeurd moeten 
worden voor verlenging van hun rij-
bewijs B/E kunnen gebruik maken 
van deze keuringsmogelijkheid. 
Evenals automobilisten die hun 
groot rijbewijs willen verlengen (met 
uitzondering van beroepschauf-
feurs). De keuring kost dan wel 35 
euro.
Voordat u naar de keuring komt 
moet u eerst bij de publieksbalie 
van de gemeente een eigen verkla-
ring formulier halen en dat formu-
lier invullen. Verder moet naar de 
keuring een potje urine en een lijst-
je waarop de medicijnen staan die 
men gebruikt meegenomen worden. 
Aangeraden wordt om voor de keu-
ring door de opticien de bril te laten 
controleren.

Cursussen Frans en Engels 
voor vijftigplussers
Aalsmeer - Heeft u altijd al Frans 
of Engels willen leren? Of wilt u uw 
bestaande kennis opfrissen en uit-
breiden? Geef u dan nu op voor de 
cursus Frans of Engels en al tijdens 
de zomervakantie kunt u groeten, 
de weg vragen, een hotel bespreken 
en alle getallen. 
Er zijn cursussen voor beginners, 
maar ook voor half-gevorderden en 
gevorderden en deelgenomen kan 
worden aan een conversatiegroep 
Engels. 

De cursussen zijn bedoeld voor 
50plussers en worden gegeven door 
Carolijn van Es-Smith in wijkcen-
trum Meander in de Clematisstraat. 
De lessen beginnen vrijdag 4 janu-
ari met Engels. Engels wordt er ook 
gepraat op dinsdag en woensdag-
middag is Frans de ‘moedertaal’. 
De kosten zijn 70 euro voor tien les-
sen van een uur, exclusief boek. 
Voor alle inlichtingen en opga-
ve: Carolijn van Es-Smith, telefoon 
0297-364398.

Sport- en spel-
instuif ouderen
Aalsmeer - Elke dinsdag is er van 
13.30 tot 15.30 uur een sport- en 
spelinstuif voor ouderen in sporthal 
De Bloemhof aan de Hornweg. 
De kosten zijn 2,50 euro per keer. 
Niets moet, alles mag, is het motto 
van de drie begeleidsters Joke Win-
kler, Joke Dekker en Mieke Rege-
link.
In ieder geval kunnen de sporten 
badminton, jeu de boules, tafelten-
nis, koersballen, sjoelen, fit-gym-
nastiek en lijnbal beoefend worden. 
Ook u bent welkom. 

Voor meer informatie kan gebeld 
worden naar de SWOA, telefoon 
0297-344094.
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Muziek/film
Vrijdag 4 januari:
* Hollandse avond met optreden 
zanger Gerrit in The Fifties, Markt-
straat vanaf 21u
Zaterdag 5 januari:
* Film ‘Our Daily bread’ in filmhuis 
Bacchus, Gerberastraat. Start 21u.
Zondag 6 januari:
* Aalsmeers Harmonie geeft nieuw-
jaarsconcert in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat, 11.45-13u. 
Woensdag 9 januari:
* Kinderfilm The Wild in De Binding, 
Zijdstraat. Twee voorstelingen, om 
14u. en om 16u. Voor kids v/a 4jr.

Exposities
Tot en met 20 januari:
* Meet my colours met Lousmijn 
van den Akker en Milou Ket in Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat. In vitri-
nes sieraden van Rachel van Zeijst. 
Open: donderdag-zondag 14-17u.
Januari:
* Expositie in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg, tegenover waterto-
ren. Zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met januari:
* Werk van verschillende kunste-
naars in diverse disciplines in home-
galerie Coq Scheltens, Chrysanten-
straat 44. Open: donderdag-zondag 
13-17u. Ook werk te koop.

Diversen
Donderdag 3 januari:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart met klaverjassen, jokeren 
en biljarten vanaf 13.30u.
* Sjoelen bij buurtver. Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Vrijdag 4 januari:
* Inloop voor tieners op Bindingzol-
der, ingang Haya van Somerenstraat 
Kudelstaart vanaf 14u.
* Nieuwjaarsreceptie SPIE in The 
Beach, Oosteinderweg v/a 17u.

* Nieuwjaarsreceptie buurtvereni-
ging Hornmeer in buurthuis Roer-
domplaan, 20-22u.
* Klaverjassen om heel varken bij 
Supportersver. Kudelstaart in Dorps-
huis vanaf 20u.
* Nieuwjaarsborrel in Bacchus, Ger-
berastraat vanaf 21u.
Zaterdag 5 januari:
* Nieuwjaarsreceptie ANBO in bur-
gerzaal, gemeentehuis, 15-17u.
Zondag 6 januari:
* Autopuzzeltocht 10.30-12u. en re-
ceptie RKDES, kantine Wim Kan 
Dreef. 
Maandag 7 januari:
* Speelavond buurtver. Allen Weer-
baar in ‘t Middelpunt, Wilhelmina-
straat vanaf 20u. Aanwezig 19.45u.
Dinsdag 8 januari:
* Sport en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Knutselen voor kinderen groep 3 
tot 6 in De Binding, Zijdstraat. Van 
15.30 tot 17u.
Woensdag 9 januari:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Bridgen bij Onder Ons in gebouw 
Irene, Kanaalstraat vanaf 19.45u.
* Vergadering en film kijken IJsclub 
Uiterweg, Uiterweg 54 v/a 20u.
Donderdag 10 januari:
* Speelavond buurtver. Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Klaverjasavond in ‘t Anker, Oost-
einderweg 273a vanaf 20u.
* Kienavond Supportersver. Ku-
delstaart in Dorpshuis v/a 20.30u.
Vrijdag 11 januari:
* Poel’s Eye, darten, in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven 19.45u.
* Kerstboomverbranding op recre-
atie-eiland, Kudelstaartseweg v/a 
19u. Voor kinderen ritje maken in 
brandweerwagen.

Vergaderingen.
Donderdag 10 januari:
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis, Raadhuisplein v/a 20

AGENDA

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

HéT AdrES vOOr GITArEn,
MICrOfOOnS, blOkflUITEn

En O.A. MUzIEkbOEkEn!

Muzikanten van harte welkom
‘Aalsmeers Harmonie’ 
geeft nieuwjaarsconcert
Aalsmeer - Ook dit jaar is ieder-
een welkom op het nieuwjaarscon-
cert van Aalsmeers Harmonie op 
zondag 6 januari van 11.45 tot 13.00 
uur in de Doopsgezinde kerk in de 
Zijdstraat. De Harmonie presenteert 
werken van Johan Strauss,  Lehar en 
Schrammel, maar ook van Neder-
landse componisten zoals Jacob en 
Jan de Haan. Verder kunnen bezoe-
kers genieten van Wien bleibt Wien,  
Gold und Silber, Persian March, 
Egyptischer March, de  Annen Polka  
en natuurlijk de Radetsky mars.
Als afwisseling in het programma is 

er een optreden van Tini Man en In-
grid de Rooy op klarinet. Na afloop 
van het concert willen de leden van 
Aalsmeers Harmonie met de bezoe-
kers proosten op het nieuwe jaar.
Een wens van de Harmonie is dat 
de club er graag enkele nieuwe mu-
zikanten bij wil en in het bijzonder 
trompet, groot koper en klarinet. In-
teresse? Kom sfeer proeven tijdens 
dit concert of tijdens de vaste repe-
titie-avond op dinsdag in ‘t Baken 
aan de Sportlaan. Voor inlichtingen: 
telefoon 329096 of kijk op www.
aalsmeersharmonie.nl.

Vriendschapscursus voor 
55+vrouwen bij SWOA
Aalsmeer - Vriendschapsnetwer-
ken worden altijd kleiner als je wat 
ouder wordt, maar de behoefte aan 
vriendschap neemt niet af. Een der-
de van de 55plus-vrouwen heeft 
last van gevoelens van eenzaam-
heid. Het komt echter onder alle 
mensen van alle leeftijden voor. De 
meeste mensen noemen het een 
gevoel van verdriet, van leegte. Al-
leen zijn hoeft niet te betekenen dat 
men zich alleen voelt, maar het ver-
schijnsel dat mensen alleen zijn en 
zich alleen voelen in de maatschap-
pij neemt toe. Vriendschappen ont-
staan (bijna) nooit spontaan. Met 
iemand echt bevriend raken is een 
proces met momenten waarop ie-
mand kan aanhaken of juist afha-
ken. Maar vrienden maken, kun je 
leren! Daarom organiseert de Stich-
ting Welzijn Ouderen Aalsmeer een 
vriendschapscursus voor 55plus-

vrouwen. De cursus telt tien bijeen-
komsten waarin de deelneemsters 
aan de slag gaan om nieuwe vriend-
schappen te ontwikkelen en/of ou-
de vriendschappen nieuw leven in 
te blazen. In de cursus worden oe-
feningen gedaan om bijvoorbeeld 
een realistischer of positiever zelf-
beeld te ontwikkelen, of om gren-
zen te leren aangeven, iets waar ze-
ker veel vrouwenvriendschappen op 
stuk lopen. 
De cursus wordt gegeven door Eeva 
Kriek en start op 11 januari en is van 
9.15 tot 11.30 uur in gebouw Serin-
genhorst aan de Parklaan.
Kosten 55 euro. Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Voor aanmel-
den: SWOA, Parklaan 27, tel. 0297- 
344094. Voor inlichtingen en vragen 
over de cursus: Eeva Kriek, tel. 020- 
6414178, email: ekriek2@compu-
serve.com.

Film ‘Our daily bread’ in 
cultureel café Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 5 janu-
ari draait filmhuis Bacchus de do-
cumentaire ‘Our daily bread’. Ge-
durende twee jaar richtte Nikolaus 
Gehrharter zijn camera op de Euro-
pese voedselindustrie. Op het ritme 
van de machines geeft de regisseur 
een kijk op de voedselprodictie-
processen in Europa. Het volledige 
aanbod passeert de revue: gaande 
van de fruitkweek in het zuiden van 
Spanje tot de kippenkwekerij om de 
hoek. Zonder commentaar - alleen 
het monotone gedreun van de ma-

chines getuigt - preseenteert de re-
gisseur dit visueel meesterlijk maar 
ontnuchterend schouwspel. Het is 
aan de kijker om te oordelen wat 
voor prijs we willen betalen voor ons 
dagelijks brood. Our Daily Bread is 
een onthutsende documentaire die 
het midden houdt tussen Stanley 
Kubrick’s 2001, A Space Odyssey en 
Charlie Chaplin’s Modern Times. De 
film in cultureel café Bacchus in de 
Gerberastraat begint om 21.00 uur, 
de zaal is open vanaf 20.30 uur, en 
de entree is 3,50 euro.

Mijlpaal gevierd met eigen website
Running Fingers 30 jaar!
Aalsmeer - Op tweede kerstdag, 
26 december, vierde de Aalsmeerse 
band The Running Fingers zijn 30-ja-
rig bestaan. Deze mijlpaal is gevierd 
met de lancering die middag van de 
officiële website: www.runningfin-
gers.nl. Op deze site vindt men al-
les wat men over de band weten wil: 
de geschiedenis jaar voor jaar vanaf 
tweede kerstdag 1977, zeer veel fo-
to’s, RF in de pers, reacties van fans, 
optredens door de jaren heen en de 
werkzaamheden vanuit de Running 
Fingers-opnamestudio.
Hoogte- en dieptepunten passeren 
de revue. Bekijk die site, het is de 

moeite waard. Een stuk onvervalste 
Aalsmeerse cultuurgeschiedenis!

Nog altijd zijn Peter Lund, Jeroen 
de Leur, en Paul Witte actief met de 
band. Vele opnames (al dan niet in 
samenwerking met gastmuzikanten 
en onlangs ontdekte talenten) vin-
den hun weg naar radiozenders en 
platenmaatschappijen. De studio is 
het middelpunt van vele aspecten 
van het muziek produceren. Ook in 
het nieuwe jaar zullen de Running 
Fingers weer van zich laten horen!
Reacties kunnen gestuurd worden 
naar info@runningfingers.nl.

Auteur Marianne Knecht (links) overhandigt een verraste Valentina Joossink 
haar boek ‘De lijfeigenen’ mét uiteraard een bloemetje uit Aalsmeer.

Boek ‘De lijfeigenen’ voor 
Valentina Joossink
Aalsmeer - Met medewerking van 
de KRO was het voor de Aalsmeerse 
schrijfster Marianne Knecht moge-
lijk om Valentina Joossink nog voor 
het eind van dit jaar te verrassen 
met het boek De lijfeigenen. 

Het echtpaar Joossink behoorde af-
gelopen zomer tot één van de deel-
nemers uit de KRO-serie Gezellig 
naar de Krim..., een kans die Valen-
tina met beide handen had aange-
grepen om, zoals ze zei: “De geboor-
teplaats van mijn moeder te kunnen 
bezoeken, op de Krim, in de Oekra-
ine.” Valentina’s moeder was tijdens 

de Tweede Wereldoorlog op ‘dezelf-
de wijze’ door de nazi’s in Duitsland 
beland, zoals in De lijfeigenen wordt 
beschreven. Ook zij kwam uitein-
delijk met een Hollandse man naar 
Nederland, net als de moeder van 
genoemde schrijfster.

Dat er sinds kort een boek over dat 
thema was verschenen, was voor 
Valantina meer dan een verrassing. 
De gedachte dat een bewogen deel 
van haar moeders levensverhaal was 
opgetekend in een boek, ontroerde 
haar zichtbaar toen zij het bewuste 
exemplaar overhandigd kreeg.

Dance Event in Bloemhof
Aalsmeer - De landelijke dansorga-
nisatie voor amateurs, Color Guard 
Nederland (CGN) start aanstaan-
de zaterdag 5 januari haar compe-
titieseizoen in Aalsmeer. In Sport-
hal De Bloemhof aan de Hornweg 
doen 21 groepen uit heel Nederland 
mee. De competitietour brengt ve-
le voordelen met zich mee voor de 
deelnemers. Het zijn allemaal op 
zich staande verenigingen die zich 
kunnen verbeteren door optreeder-
varing en commentaar van een des-
kundig juryteam. Anders dan bij X-
Factor en Idols vallen de groepen 
pas af op de laatste dag in Eindho-
ven. Overdag volgt daar de selectie 
en ‘s avonds worden de winnaars 
gekozen uit de selecte groep. 
De groepen zijn helemaal vrij in wat 
ze doen. Alles van Callas tot Kane 

mag uitgevoerd worden. De groe-
pen krijgen ongeveer 5 minuten om 
zich te presenteren. De tournee start 
in januari en duurt tot de laatste dag 
van maart. Plaatsen als Aalsmeer, 
Goes, Waalwijk, Hilversum, Drach-
ten, Eindhoven en Franeker worden 
aangedaan.

De wedstrijd in Aalsmeer start om 
17.30 uur, de zaal en kassa gaan om 
17.00 uur open. Kaarten zijn verkrijg-
baar aan de deur en kosten 8 euro. 
De hele avond strijden de groepen.
Een website met informatie over de-
ze unieke activiteit is van start ge-
gaan. Daar treft u uitleg over het-
geen u gaat zien, videobeelden 
van eerdere producties en infor-
matie over kaartverkoop. Surf naar 
www.2008.nl voor informatie.

Akoestische rock in P60
Amstelveen - Poppodium P60 in 
het stadshart luidt het nieuwe jaar 
in op vrijdag 4 januari met een 
akoestisch rockconcert door Den-
vis & The Real Deal. Denvis, be-
kend als frontman van The Spades 
één van de boegbeelden van Eind-
hoven Rock City is een nieuwe weg 
ingeslagen. Een weg die leidt over 
de stoffige paden die de lege gebie-
den van het warme zuiden van Ver-
enigde Staten doorkruisen. Met zijn 
akoestische gitaar, een blazerssec-
tie, hammondorgel en achtergrond-
zangeressen ademt de muziek van 
Denvis de geest van de pure Ame-
rikaanse rock, blues en country. P60 
is vrijdag open vanaf 20.30 uur, de 
entree is 10 euro aan de deur. 
Zaterdag 5 januari treden in P60 

de lokale hiphop-helden Stereoty-
pes, Ossi, Jason, Roodbaard, Casto 
en Nico Noot op. Ze trappen af met 
oude tracks en werken toe naar het 
ten gehore brengen van het nieuw-
ste materiaal. Aanvang is 21.00 uur, 
toegang is 5 euro. 
Op donderdag 10 januari staat ‘deal, 
de soundtrack contest’ op het pro-
gramma. Nederlandse bands zijn 
uitgedaagd om de soundtrack te 
leveren van de no-budget Neder-
landstalige film van Hugo Meser-
se, Richard de Mareé en David-
Jan Bronsgeest. Donderdag treden 
Nogal Wiedes, Skytah, Greendive, 
Worldwide Ponyride, Bratt, The Ex-
ploding Shetland Ponies, Toffe Haan 
en The Apollo Project op. Aanvang 
is 19.30 uur, toegang 5 euro.

Nick en Simon en Eddy Walsch
Succesvol jaar de Praam
Aalsmeer - Zaterdagavond sloten 
na een succesvol jaar Nick en Si-
mon het laatste live-optreden in de 
Praam en ook het laatste optreden 
van dit duo in 2007 af. In een bom-
volle Praam kondigde de voorzitter 
van feestweek Aalsmeer René Mar-
tijn het duo Nick en Simon aan. Al-
lereerst kwam hij met de medede-
ling dat ook Nick en Simon weer 
van de partij zullen zijn tijdens de 
feestweek 2008. Samen met de Vo-
lendammers ‘de 3 J’s’ gaan ze op-
treden, Monique Smit komt naar 
Aalsmeer en verder heeft de feest-
week Jeroen van der Boon die mo-
menteel met twee songs in de Ne-
derlandse hitlijsten staat, weten te 
boeken. Ook zal Aalsmeerder Jan 
leliveld weer zijn medewerking ver-
lenen in de feestweek.
Na een zinderend optreden van een 
uur genoten Nick en Simon van het 
applaus in de Praam. Zij kondigden 
aan dat ze zondag in het vliegtuig 
stapten om samen met Jan Smit  
zijn verjaardag te vieren op Curaçao 
en hun eerste optreden daar te ver-

zorgen in 2008. Verder vertelde het 
sympathieke duo dat het slotoptre-
den in de Praam hun 450ste optre-
den was van 2007.
Niet alleen het optreden van Nick 
en Simon viel in de smaak, ook de 
laatste werkdag was supergezellig, 
een prima afsluiter van het jaar in 
de Praam. Het danscafé was al van-
af 13.00 uur nok vol met feestende 
Aalsmeerders. “Wij hebben meer als 
400 bezoekers mogen begroeten”, 
vertelt eigenaar Henk Sietsema. “We 
hebben hen getrakteerd op een ge-
zellig optreden van een ras artiest 
uit de Jordaan, Eddy Walsch, en zijn  
zangkunsten af laten wisselen met 
muziek van de skihut uit Rotterdam 
met dj Marco en onze huisdj Martijn. 
Het was dit jaar een super gezellige 
laatste werkdag die we rond mid-
dernacht mochten afsluiten zonder 
één wanklank gehoord te hebben.” 
Aanstaande vrijdag 4 januari houdt 
de Praam haar nieuwjaarsparty. Het 
feest in het danscafé in de Zijdstraat 
is van 22.00 tot 05.00 uur en de toe-
gang is gratis. Maar, vol is vol.

Sjoelavond in 
‘t Middelpunt
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 3 januari, komen de sjoelers 
van buurtvereniging Oostend bij-
een voor een gezellige speelavond. 

Zowel leden als nieuwe sjoellief-
hebbers zijn welkom op deze eer-
ste sjoelavond van het nieuwe jaar. 
Vanaf 20.00 uur nemen de spelers 
plaats bij de bakken in buurthuis ‘t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Kof-
fie en thee staan klaar. 

Nieuwjaarsreceptie SPIE
Aalsmeer - “Dat 2008 maar een 
gezellig, gelukkig, pramenvol jaar 
mag worden”, aldus het bestuur van 
SPIE. Uiteraard hebben Wim, Willem, 
Jan, Joost, Monique, Martin, Laura 
en Erna nog veel meer te wensen, 
maar dat willen zij graag persoonlijk 
vertellen. En wel op de nieuwjaars-
receptie aanstaande vrijdag 4 janu-
ari in The Beach aan de Oosteinder-
weg. De dames en heren van SPIE 
staan vanaf 17.00 uur klaar om ie-

dereen de hand te schudden en hier 
en daar een paar nieuwjaarszoenen 
weg te geven.
Ook wordt de winnaar bekend ge-
maakt van de mooiste bloempot, de 
volgende teams worden geadviseerd 
om zeker aanwezig te zijn: De Stop-
pies, Drijfhuis.nl en De Houtluizen 1, 
Kaarten zijn niet nodig en iedereen 
die iets met de pramenrace te ma-
ken heeft, is welkom, maar houdt er 
wel rekening mee vol is vol!

Jazz, cabaret en akoestische avonden

Nieuwjaarsborrel Bacchus
Aalsmeer - Morgen, vrijdag 4 janu-
ari, zijn vrienden en belangstellen-
den welkom op de nieuwjaarsborrel 
van en in cultureel café Bacchus in 
de Gerberastraat 4. Iedereen is van 
harte welkom om elkaar op de eer-
ste vrijdag van 2008 een mooi jaar 
toe te wensen. Kijk voor meer in-
formatie op www.cultureelcafeba-
chuss.nl. 

Op zaterdag 5 januari draait in Bac-
chus de film ‘Our Daily Bread’. De 
documentaire geeft een inkijk op de 
voedselprocessen in Europa. De film 
begint om 21.00 uur, Bacchus open 
vanaf 20.30 uur, en de toegang is 
3,50 euro. Alvast een notitie waard: 
Zaterdag 12 januari is jazzavond 

met een optreden van de Duitse pi-
anist en componist Christian Pabst, 
op zaterdag 19 januari draait het 
om cabaret met optredens van Ber-
rie Lussenburg en Maarten Willem-
se, donderdag 24 januari is het weer 
nationale gedichtendag. 
En net als andere jaren is het laat-
ste weekend van januari, 25 en 26, 
gereserveerd voor de akoestische 
avonden. 
De akoestische avonden staan be-
kend om aparte optredens van mu-
zikanten die speciaal voor dit evene-
ment met elkaar de oefenruimte in-
gedoken zijn. Het broeit al weer flink 
in muzikaal Aalsmeer. Wie doen er 
dit jaar mee en wat gaan zijn spe-
len?

Leerlingen van kunstenaar 
Dirk Annokkee exposeren
Amstelveen - In het gebouw Ate-
liers 2005 aan de Van Weerden Poel-
manlaan 4 is zaterdag 5 en zondag 
6 januari en het volgende weekend, 
12 en 13 januari, een overzichtsten-
toonstelling te zien van het beste 

werk van leerlingen van kunstenaar 
Dirk Annokkee. De werken variëren 
van olieverf en acryl tot penteke-
ningen en schetsen. De expositie is 
al vier de dagen te bezichtigen van 
13.00 tot 17.00 uur. 
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ConCept algemene plaatselijke Verordening 
aalsmeer 2008 ligt ter inzage Voor zienswijzen

In de Algemene Plaatselijke Verordening vindt u bepalingen over ge-
vaarlijke honden, hondenpoep, parkeerexcessen, alcoholverboden, 
collecteren, evenementen, standplaatsen, venten, gevelreiniging 
enz. Om de Algemene Plaatselijke Verordening actueel te houden 
is deze aangepast. 
Op 20 december 2007 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer besloten 
de Concept Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer 2008 van 
3 tot en met 30 januari 2008 ter inzage te leggen bij de afdeling 
Publiekszaken. Ingezetene en belanghebbenden kunnen gedurende 
deze periode zowel schriftelijk als mondeling een zienswijzen indie-
nen. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan de Gemeenteraad 
van Aalsmeer, t.a.v. de afdeling Bestuursondersteuning, Postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer. Indien u mondeling een zienswijze wenst in 
te dienen dan kunt u een afspraak maken met mevrouw mr. S.C.H. 
Fiedeldeij, telefoonnummer 0297-387582. 

welstandsnota

In juli 2007 is het Beeldkwaliteitsplan Green Park Aalsmeer afge-
rond. Dit gebied wordt globaal begrensd door de Hogedijk, Legmeer-
dijk, Machineweg en de huidige bebouwing van de bloemenveiling 
(VBA). Dit beeldkwaliteitsplan vormt een integraal kader met als 
doel het verouderde glastuinbouwgebied rond Aalsmeer om te vor-
men tot een modern bedrijvenpark, toegesneden op de toekomst 
van de sector bloemen en planten. Op basis van dit beeldkwaliteits-
plan zijn welstandscriteria opgesteld met als doel bouwplannen te 
toetsen op welstandsaspecten. Deze concept welstandscriteria lig-
gen vanaf maandag 7 januari 2008 gedurende zes weken ter inzage. 
Gedurende deze termijn bestaat de mogelijkheid een inspraakreactie 
in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer. 

ter inzage Bij de afdeling dienstVerlening week 1

t/m 6 jan. Bestemmingsplan Noordvork;
t/m 10 jan. Kapvergunningen: Kerkweg 13, 2 berken; Westein-

derplassen H 2701, 1 kastanje;  Westeinderplassen 
E1801, 1 wilg, 1 es; Westeinderplassen H 2897, 1 
wilg; Oosteinderweg 96, 3 kastanjes; Marktstraat , 2 
haagbeuken, 1 sierkers; Hornweg, Bloemhof, 1 es, 1 
eik; Stationsweg 6/ Uitweg Uiterweg, 2 coniferen, 1 
berk, 1 esdoorn, 3 sierappels; Uiterweg 412, 1 wilg; 
Wissel 33, 1 conifeer; Legmeerdijk 313, 12 elzen, 42 
leijlandii, 8 esdoorns, 6 pinussen; 6 wilgen, 2 popu-

sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 4 januari 2008
• Aalsmeerderweg 436, het plaatsen van een 

tijdelijke winkelruimte.

sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 11 januari 2008
• Bosrandweg naast nr. 25, hippisch educatief centrum;
• Geniedijk 22, het plaatsen van een kelder;
• Wissel 24, het plaatsen van een veranda.

sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 18 januari 2008
• Jasmijnstraat 15, het plaatsen van een berging en een schutting;
• Oosteinderweg 282, het vergroten van de woning.

sluiting inzagetermijn: vrijdag 25 januari 2008
• Bilderdammerweg 81, het vergroten van de woning;
• Schoolstraat 5a, het verbouwen en het wijzigen van een gevel;
• Uiterweg 379, het vestigen van een jachthaven.

fraCtiespreekUUr
De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 8 en 22 januari. Voor 
het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de griffie, 
tel. 0297-387514.

gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de 
homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens ‘gemeente-info’. 
Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden 
raadplegen.

serViCelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of mail 
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen wor-
den door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. 
Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt 
u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt 
u ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via 
het hoofdnummer: 0297-387575.

sCHipHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het 
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt 
u contact opnemen met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol 
(CROS). CROS is bereikbaar op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 
020-6015555 of via vragen@crosinfo.nl of klagen@crosinfo.nl.

serViCepUnt BeHeer en UitVoering proVinCie noord Holland
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl

lieren; Aalsmeerderweg 249, 4 populieren, 1 den; Ro-
bend 24, 1 prunus, Mijnsherenweg 40A, 2 taxodiums; 
Uiterweg 161, 15 wilgen, 1 sierkers en 1 dode boom; 
Ampèrestraat 10, 1 berk;  Oude Spoordijk 18, 1 els, 1 
esdoorn, 1 den; Legmeerdijk 265, houtopstanden al-
daar in verband met de omlegging van de N201;

t/m 17 jan. Toekennen naamgeving openbare ruimte Deelplan 5, 
Schoolmeesterswijk in Nieuw Oosteinde;

t/m 17 jan. Kapvergunningen: Primulastraat 36, 1 wilg; parkeer-
plaats einde Beethovenlaan, 3 populieren;

t/m 18 jan. Wet bodembescherming: Aalsmeerderweg 146, 
Aalsmeer;

t/m 18 jan. Subsidieregeling woonboten Hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht;

t/m 18 jan. Wet bodembescherming: ontwerpbeschikking: 
Aalsmeerderweg 146;

t/m 24 jan. Kapvergunningen: Willem Alexanderstraat 51, 1 den; 
Uiterweg 224, 1 taxus, 1 prunus, 1 thuja, 1 berk.

t/m 24 jan. Verkeersbesluit: de Kerkweg gesloten te verklaren 
voor vrachtwagens, tussen de Aalsmeerderweg en de 
Hoge Dijk,

t/m 24 jan. Beleidsregels 2009 Algemene Subsidieverordening 
Aalsmeer;

t/m 25 jan. Wet bodembescherming: ontwerpbeschikking: Leg-
meerdijk 303 (VBA);

t/m 30 jan. Concept Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer 
2008

t/m 31 jan. Inspraakreacties MER “verder werken aan de toe-
komst van Schiphol” en de regio en de ontwerpwijzi-
ging van het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol;

t/m 31 jan. Kapvergunningen: Apollostraat 54, 2 berken; Lin-
naeuslaan 30, 1 den; Aalsmeerderweg 159, 1 berk; 1e 
J.C. Mensinglaan 1, 1 grove den, 1 spar; Machineweg 
in verband met ontwikkeling Greenpark Aalsmeer, 9x 
Quercus robur, 8x Fraxinus exelsior, 2x Fagus sylva-
tica, 1x Acer neguno, 3x Acer platanoides, 25x Sa-
lix alba (knotvorm), 15x Salix alba (kandelaarvorm), 
2x Popules canescens, 1x Salix sepulcralis ‘Tristis’, 60 
meter Leylandii, 30x Acer Campestra, 30x Crataegus 
monogyna;

t/m 31 jan. Uitvoeringsvoorschriften behorende bij de Verorde-
ning naamgeving en nummering Aalsmeer 2007.

t/m 18 feb. Beeldkwaliteitsplan Green Park Aalsmeer

ter inzage Bij de afdeling pUBliekszaken, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: 
vrije inloop. 
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur: 
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienst-
verlening open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze af-
deling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen 
en uittreksels. Het gemeentehuis is 
op werkdagen telefonisch bereikbaar 
van 8.30-17.00 uur.

afspraken BUrgemeester
en wetHoUders
Wilt u een afspraak maken met de 
burgemeester of met een van de 
wethouders, dan kunt u dit doen via 
het bestuurssecretariaat. Voor een 
afspraak met de burgemeester drs. 
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een 
afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de por-
tefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of 
uw gemeentegids.

oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en 
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297- 51 39 31.

Aanleg tunnel voor N201 onder Ringvaart vordert

Nieuwe waterpartij in Oost
Aalsmeer - Bij de Ringvaart langs 
de dijk zijn de werkzaamheden dui-
delijk zichtbaar, maar vanaf de Oos-
teinderweg is te zien hoe de bouw 
van de tunnel onder de Ringvaart 
voor de nieuwe N201 vordert. Er 
lijkt een nieuwe waterpartij in Oost 

te zijn ontstaan, maar deze is uiter-
aard niet van blijvende aard. Zodra 
de tunnel klaar gaan de werkzaam-
heden verder en deze behelzen de 
realisatie van een tunnelbak onder 
de Oosteinderweg en Aalsmeerder-
weg door. De nieuwe N201 wordt 

opnieuw twee keer twee baans. De 
weg komt boven nabij de Midden-
weg. Hier komt een op- en afrit voor 
het verkeer. Wie meer informatie wil, 
kan het kantoor aan de Aalsmeer-
derweg, naast het traject, binnen lo-
pen of kijken op internet.

Klaverjasavond
in ‘t Anker
Aalsmeer - Volgende week donder-
dag 10 januari is de eerste klaverjas-
avond in het nieuwe jaar in gebouw 
‘t Anker aan de Oosteinderweg 
273a. Vanaf 19.30 uur worden de 
kaarten geschud. Het klaverjassen 
op 13 december is gewonnen door 
Gijs Zevenhoven met 6966 punten. 
Op twee is Huub Heemskerk geëin-
digd met 6807 punten en op drie Jo-
pie Boer met 6714 punten.

Frenzy Fashion 
gaat stoppen!
Kudelstaart – Frenzy Fashion, de 
kledingboetiek in winkelcentrum 
Kudelstaart, gaat ermee stoppen. Al 
bijna vijftien bestaat de winkel en nu 
vinden de eigenaars het mooi ge-
weest. Frenzy Fashion is begonnen 
op 27 maart in 1993 en zal tot on-
geveer dezelfde datum dit jaar open 
zijn. Daarna gaat de deur dicht. Een 
opvolger/huurder is er overigens 
nog niet. Serieuze geïnteresseerden 
kunnen contact opnemen via 0297-
328046 of 06-42736398.

Ons Genoegen 
Aalsmeer - De eerste speelavond 
in het nieuwe jaar houdt buurtver-
eniging Ons Genoegen op dinsdag 
8 januari vanaf 19.30 uur in gebouw 
De Schakel in de Cyclamenstraat. 
Gespeeld wordt deze avond om de 
Jongkindbokaal. Tijdens de laatste 
speelavond in het oude jaar bleken 
de heren bij het klaverjassen ijzer-
sterk. Op één eindigde de heer Bus-
kermolen met 6324 punten, op twee 
de heer Spaargaren met 6091 en op 
drie de heer van Es met 5940 pun-
ten. Bij het rummicuppen behaal-
de mevrouw Karemaker de hoog-
ste eer met 36 punten. De dames 
Hoving en Flameling eindigden op 
twee en drie met respectievelijk 41 
en 45 punten.

Inschrijven voor 
korendag kan!
Aalsmeer - Er zijn nog onvoldoen-
de koren (vijf) die willen deelnemen 
aan de zevende Rabokorendag. De 
organisatie, mannenkoor Con Amo-
re, wil een mooie mix van koren pre-
senteren voor een afwisselend pro-
gramma. Maar dan zijn natuurlijk 
wel zangers en zangeressen nodig 
die laten horen wat een leuke hobby 
zingen is Dus besturen meldt u aan. 
Dit kan telefonisch via 0297 323847     
of via amkconamore@hotmail.com  
onder vermelding deelname koren-
dag.

Cursussen Schilderen en 
tekenen bij de SWOA
Aalsmeer - De tweede week van 
januari gaan de verschillende teken- 
en schildercursussen weer van start. 
De cursussen zijn bedoeld voor zo-
wel beginners als gevorderden. Er 
komen verschillende technieken 
en materialen aan bod in blokken 
van 12 lessen. Zo kan men teke-
nen met inkt, schilderen met aqua-
rel en acryl. Theorie over bijvoor-
beeld perspectief en materiaalkeu-
ze wordt tijdens de lessen gegeven. 
Tekenen en schilderen is te leren en 
het is een misvatting dat deelne-
mers eerst moeten kunnen tekenen 
voor men kan schilderen. Er kan zo-
wel naar stilleven als naar een voor-
beeld gewerkt worden. Voor materi-
aal zoals penselen, papier, verf hoeft 
men niet te zorgen. Naast het le-
ren van deze diverse technieken is 
het gezellig samen zijn ook belang-
rijk. De cursussen worden gege-
ven op dinsdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur in buurthuis Hornmeer in 

de Roerdomplaan. Docente is Joke 
Tielrooy en de cursus start 8 janu-
ari. Op woensdagmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur in wijksteunpunt Me-
ander in de Clematisstraat, docen-
te is Loes Verbrugge, startdatum is 
9 januari. En op donderdagochtend 
van 10.00 tot 12.00 uur in Dorpshuis 
Kudelstaart, docente Loes Verbrug-
ge, start 10 januari. De cursus om-
vat totaal twaalf lessen voor 57 euro.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de 
verschillende groepen.
 

Gericht tekenen
Daarnaast wil de SWOA op donder-
dagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 
in de Seringenhorst ook een cursus 
starten die voornamelijk gericht is 
op tekenen, onder leiding van Loes 
Verbrugge. De bedoeling van de-
ze cursus is het tekenen beter toe-
gankelijk te maken voor beginners 
en gevorderden. U houdt van te-

kenen maar beweert dat u het niet 
kan. Denk dan aan het volgende: uw 
hele leven zet u handtekeningen, in 
zekere zin bent u al aan het teke-
nen. Ook in de kindertijd heeft u al 
iets op papier gezet. Met deze cur-
sus wordt gestart met het ABC van 
het tekenen. U oefent met potlood, 
houtskool en pen met inkt. In het 
begin zult u misschien even moei-
te moeten doen om erin te komen, 
maar oefening baart kunst. Aan de 
hand van voorbeelden, stillevens en 
foto’s biedt deze cursus de moge-
lijkheid om tekenen onder de knie 
te krijgen. De basisprincipes van 
het tekenen zoals licht en schaduw, 
perspectief komen aan de orde. 

Bij voldoende aanmeldingen kan de 
tekencursus eind januari van start 
gaan. Deze cursus omvat 10 les-
sen en kost 47,50 euro. Voor opgave 
en informatie kunt u bellen met de 
SWOA: Parklaan 27, 0297-344094.

Restauranthoudster in 
De Kwakel overvallen
De Kwakel - Donderdag 27 op vrij-
dagnacht 28 december om kwart 
over twaalf is een medewerkster van 
een Mijdrechts restaurant op Het 
Fort in De Kwakel overvallen. On-
der bedreiging van een vuurwapen 
moest zij een tas met een onbekend 
geldbedrag aan een man afgeven. 
De politie is op zoek naar getuigen.
Nadat de vrouw uit haar auto stap-
te, werd zij benaderd door man in 
een joggingpak en een helm op. Hij 
richtte niet alleen een vuurwapen op 
haar, maar sloeg haar er ook mee. 
Daarna moest zij haar tas afgeven. 

Mogelijk dat de dader dacht dat de 
medewerkster de dagopbrengst van 
het restaurant bij zich had en is haar 
gevolgd vanaf haar werk.
Het slachtoffer raakte niet gewond. 
De overvaller ging er te voet van-
door. Rechercheurs van bureau Op-
sporing van district Zuid hebben de 
zaak in onderzoek. De politie is op 
zoek naar getuigen van de over-
val, maar ook van het mogelijke ob-
serveren van het restaurant aan de 
Dorpsstraat in Mijdrecht. Getuigen 
kunnen zich melden op het tele-
foonnummer: 0900-8844.

Vijftig cent voor iedere boom!
Kerstbomeninzameling in 
Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - De kerstboom mag na-
tuurlijk nog wel even gezellig in huis 
blijven staan, zeker tot en met de 
eerste week van januari. Maar dan 
breekt toch het moment aan dat de 
kerstboom uit huis geplaatst moet 
worden. U/jij bent hem zo kwijt, daar 
zorgt de gemeente voor. Ook dit jaar 
is het namelijk weer mogelijk kerst-
bomen in te leveren op diverse plek-
ken in Aalsmeer en Kudelstaart.  Op 
woensdagmiddag 9 januari kan dit 
van 13.15 tot 16.15 uur bij het win-
kelcentrum in Kudelstaart, het Drie 
Kolommenplein in het centrum, het 
gymnastieklokaal  in de Jac. P. Thijs-
selaan in zuid en buurthuis ’t Mid-

delpunt in de Wilhelminastraat in 
oost. Voor elke ingeleverde kerst-
boom wordt 50 eurocent gegeven.

Kerstbomenverbranding 
De kerstbomenverbranding is een-
malig en vindt plaats op vrijdag 11 
januari vanaf 19.00 uur. Plaats van 
handeling is het surfeiland aan de 
Kudelstaartseweg. Tijdens de ver-
branding van de bomen kunnen de 
aanwezige kinderen een ritje ma-
ken in een brandweerwagen. En de 
brandweer gaat warme chocolade-
melk en glühwein verkopen. De op-
brengst hiervan is voor de stichting 
KiKa, kinderen kankervrij.

‘Het geheugen de baas’ 
bij SWOA voor ouderen
Aalsmeer - Op maandag 4 febru-
ari start bij de SWOA een cursus 
geheugentraining voor ouderen uit 
Aalsmeer. Deze cursus wordt ge-
houden in wijksteunpunt Meander 
in de Clematisstraat. Iedereen ver-
geet wel eens wat. Maar bij veel ou-
deren die soms wat vergeetachtig 
zijn, blijkt de angst te bestaan dat 
dit een voorbode is van een begin-
nende dementie. Deze angst is in de 
meeste gevallen echter ongegrond. 
Wel moet het geheugen ‘in vorm’ 
gehouden worden. 
Dat ouderen vaker iets vergeten 
wordt mede veroorzaakt doordat 
men na de Vut of pensionering een 
veel rustiger leven krijgt. Men doet 
veel minder vaak een beroep op het 
geheugen. Daarom is de cursus ge-
heugentraining zo zinvol. In deze 
cursus worden u technieken ge-

leerd, die u in staat stellen om za-
ken beter te kunnen onthouden. De 
cursus is bedoeld voor ouderen, die 
bij zichzelf merken dat het geheu-
gen wat minder goed functioneert 
dan men zou wensen en daar ver-
betering in willen brengen. 
Ook mensen die hun geheugen wil-
len trainen en op deze manier wil-
len voorkómen dat er problemen 
ontstaan, kunnen baat hebben bij 
de cursus. De geheugentraining is 
niet bedoeld voor ouderen, waarbij 
er sprake is van een vastgestelde 
dementie. 
De cursus geheugentraining wordt 
gegeven door Ansje Weima op  
maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 
uur en bestaat totaal uit tien lessen. 
De deelnemersbijdrage is 55 euro. 
Aanmelden kan door een belletje 
naar de Meander, tel. 0297- 323138.



Geslaagde kerstbrunch bij 
ANBO Rijsenhout
Rijsenhout - Rond elf uur stroomde 
de grote zaal van dorpshuis de Ree-
de op 20 december vol met de 94 
deelnemers voor de jaarlijkse kerst-
brunch. Twaalf tafels stonden er 
klaar met het bestek, de koffiekop-
jes en een plantje. Er werd begonnen 
met een kopje koffie aangeboden 
door het bestuur van de ANBO Rij-
senhout. Tijdens het openingswoord 
van de tijdelijk voorzitter werd ook 
uitleg gegeven over het vervolg van 
deze middag. De familie Kerzaan uit 
Rijsenhout had weer twee lange ta-
fels vol gezet met lekkernijen. Aller-
lei soorten brood en beleg, drinken 
en dan ook nog niet te vergeten de 
kroket, gefileerde  paling en de kib-
beling. Meer dan voldoende voor ie-
dereen. Als afsluiting van de brunch 
was er nog een gezellig toetje met 
roomsoesjes.

Om de middag af te sluiten had de 
familie Kerzaan alle deelnemers nog 
een drankje aangeboden. Intus-
sen hadden de bezoekers nog een 
denkspelletje gedaan waarbij de 
deelnemers van de winnende tafel 
een plantje hebben gewonnen. Na 
het voorlezen van een gedicht door 
Elsa Sluijs werd de kerstbrunch af-
gesloten met het uitgeven van een 
plantje voor iedereen. Uit de reac-
ties te horen kan gesproken worden 
van een geslaagde brunch.
Voor volgend jaar zijn er nog veel on-
zekerheden daar het huidige dage-
lijks bestuur bij de jaarvergadering 
van maart 2008 er mee ophoudt. 
Nieuwe bestuursleden hebben zich 
niet aangemeld en dat kan grote 
gevolgen hebben voor het voortbe-
staan van de ANBO afdeling Rijsen-
hout. 

Afscheid dirgent en huldiging 
jubilarissen Toonkunstkoor Aalsmeer
Aalsmeer - Tijdens de laatste repe-
titieavond van het jaar worden tradi-
tioneel de jubilarissen gehuldigd bij 
Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer. 
Er waren dit jaar twee dames 25 jaar 
lid van het koor.
Tot de pauze werd er overigens nog 
stevig geoefend voor het afscheids-
concert van dirigent Piet Kiel jr. Dan 
zullen de Grosse Messe van Mozart 
en het “Lobgesang” van Mendels-
sohn worden uitgevoerd.
Om 9 uur vond de dirigent het ge-
noeg en na een kopje koffie in de 
pauze was er aandacht voor de 
voorzitter Jan Broere. Die begon 
met een korte terugblik op het afge-
lopen kalenderjaar.
Hij begon met een droeve terugblik, 
dit jaar zijn twee trouwe koorleden 
overleden. Op beide crematies wa-

ren veel koorleden aanwezig.
Het jaar stond ook in het teken van 
de opvolging van de dirigent. Een 
betrekkelijk nieuw fenomeen voor 
het koor, immers de huidige dirigent 
heeft ruim 46 jaar leiding gegeven 
aan het koor en vele indrukwekkend 
uitvoeringen voorbereid, koorreizen 
mogelijk gemaakt evenals plaat- en 
Cd-opnamen.
Vanwege de innige samenwer-
king met COV “Con Amore” uit Lei-
den was hierover regelmatig over-
leg tussen de besturen. Dezelfde 
dirigent voor beide koren is echter 
geen optie gebleken, dus zal er nog 
meer overleg nodig zijn in de toe-
komst om de concerten te plannen. 
Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer 
heeft in Michel Berendsen in goe-
de, jonge opvolger gevonden, zoals 

bleek in enkele proefrepetities.  Toch 
zal het voor de koorleden vreemd 
zijn, gewend als zij zijn aan de aan-
pak van Piet Kiel, die met het groot-
ste gemak de begeleiding speelde 
en daarbij ook aan verschillende 
partijen steun kon geven. Orkesten 
en solisten speelden en zongen ook 
graag onder zijn deskundige leiding. 
Op 26 april kunt u voor het laatst het 
Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer 
onder zijn leiding beluisteren.
Op 3 mei zal er een afscheidsre-
ceptie worden georganiseerd in ge-
bouw Irene. Omdat Koninklijk Toon-
kunstkoor Aalsmeer een Aalsmeer-
se vereniging is zullen onze con-
certen voornamelijk in sporthal De 
Bloemhof worden uitgevoerd. 
Helaas is tijdens het laatste concert 
weer gebleken wat een vreselijke 

Voorzitter Jan Broere met de jubilarissen Jenny Gardenier en Ida Dobos.

Succesvol kerstconcert 
met Flora in Sint Jan
Kudelstaart - Een koude avond,  
zaterdag 22 december, maar in de 
kerk was het lekker warm. Met een 
paar mooie kerstbomen, de kerststal 
en versierde pilaren was de sfeer 
van kerst in de kerk gebracht.
De vrolijke kerstklanken van muziek-
vereniging Flora schalden al ruim 
voor aanvang door de kerk. Voor 
in de kerk hing een groot scherm 
waarop de teksten van de samen-
zang en gedichten te lezen waren. 
Een Kerstdrieluik-presentatie was 
gemaakt door Nico de Ron en het 
werkte prima. De kerk was prop-
vol mensen. Zelfs een gedeelte van 
de gereserveerde plaatsen voor het 
koor werd door de bezoekers in ge-
bruik genomen. Fantastisch om  in 
zo’n bomvolle kerk te zingen. Na de 
samenzang: Stille Nacht, werden de 
aanwezigen hartelijk welkom gehe-
ten. Het kinderkoor De Kudelkwet-
ters begonnen met een gedicht over 
Kerstgedoe en daarna met 3 liedjes 
die bijzonder goed gezongen wer-
den. Natuurlijk was er weer een sa-
menzang met daarna het Jonge-
renkoor Fiore. Het wisselen van de 
koren werd prettig gemaakt door 
mooi orgelspel van Jeroen Busker-
molen. De jongeren hadden een ge-
dicht over een restaurant met 1 ster 
en zongen daarna mooie en leuke 
liederen, waaronder het bekende 
“Flappy ’lied, wat bijzonder goed ge-
daan werd. Muziekvereniging Flo-

ra liet in een vrolijk muziekstuk de 
mensen genieten, waarna er weer 
samenzang was. De blokfluitgroep 
was groot en speelden zeer goed. 
Deze groep behoort bij Flora en 
wordt begeleid door Bernadette de 
Bree. Hierna kwam het Dames-he-
renkoor Cum Ecclesia” maar eerst 
nog een samenzang. Het gedicht 
van Cum Ecclesia ging over Vrede, 
hoezo vrede? Na drie liederen waar-
onder de Kerstkoraal van Bach, was 
het concert al bijna teneinde. Na het 
gebruikelijke slotwoord met dank 
aan dirigenten, begeleiding en foto-
graaf  met de gebruikelijke bloemen 
werd nog een samenzang gezon-
gen waarna Flora de mensen on-
der vrolijke klanken de kerk uit lie-
ten gaan. Maar, buiten was ook nog 
genoeg te doen. Daar stond bij de 
grote kerstboom, een tent waarin de 
IJsclub V.Z.O.D. de bezoekers gratis 
warme chocolademelk en glühwijn 
aanbood met krentenbrood erbij. 
Terwijl de plaatselijk D.J. Jan Spring 
in’t veld stemmige kerstmelodietjes 
draaiden. 
Ook stonden er nog een paar grote 
olievaten waarin een heerlijk vuurtje 
was, een idee van Joop van Leeu-
wen. Menigeen ging ook lekker om 
dat vuurtje staan om nog een bij- of 
na te praten over het concert, wat 
zeer geslaagd was. Zo’n dorps-
gebeuren is iets wat om herhaling 
vraagt. 

Open huis De Werkschuit
Aalsmeer - Zaterdag 12 janua-
ri houdt stichting De Werkschuit 
open huis in haar cursuslokalen in 
’t Stommeerkwartier aan de Bacca-
ratraat 15. Vanaf 13.00 tot 16.00 uur 
zijn belangstellenden welkom. Voor 
de kinderen is er gelegenheid om te 
tekenen en te schilderen of te wer-
ken met brooddeeg. Snoep en li-
monade staan uiteraard ook klaar. 
Voor de kinderen die zich tijdens 
het open huis inschrijven  voor een 
kindercursus is er een leuke verras-
sing. Tijdens het open huis kan een-
ieder nader kennis met de verschil-
lende cursussen en de docenten  De 
cursussen starten in de week van 21 
januari. Op maandagavond worden 
cursussen modelboetseren, glas in 
lood en mozaïek gegeven, op dins-
dagmorgen is er aquarelleren en ’s 
avonds de cursussen beeldhouwen 
en tekenen en schilderen. Op de 
woensdagavond is er sieraden ma-

ken en abstract schilderen, donder-
dagavond vilten voor beginners en 
gevorderden en een cursus glas in 
lood. Op de zaterdagmiddag tot slot 
wordt een cursus acryl schilderen 
gegeven.
Voor de kinderen van 6 tot 9 jaar  
organiseert De Werkschuit op de 
dinsdag, woensdagmiddag en de 
vrijdagmiddag cursussen creatieve 
vorming, woensdagmiddag is er het 
tekenatelier en donderdagmiddag is 
er voor jeugd vanaf 10 jaar een cur-
sus beeldhouwen met speksteen en 
een cursus mozaïek. Via de werk-
schuit kunnen ook creatieve kinder-
partijtje gegeven worden. Voor  in-
lichtingen kan Margot Tepas gebeld 
worden, tel. 0297-340150 of kijk op 
www.creatieve-kinderpartijtjes.nl. 
Tijden het open huis op12 januari 
zijn alle docenten van de werkschuit 
aanwezig voor inlichtingen. Er zullen 
ook allerlei voorbeelden te zien zijn. 

11 Januari wel feest in XO Haarlem
Geen Dancefoundation Live 
vrijdag vanuit Oude Veiling
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag is 
er geen live uitzending van Dance-
foundation vanuit Grand Café De 
Oude Veiling. De eerste week van 
het nieuwe jaar blijven de deuren 
gesloten, zodat liefhebbers pas in 
februari weer terechtkunnen voor 
de maandelijkse feestavond. Als 
alternatief is er vrijdag 11 janua-
ri wel een Fierce Angels avond in 
XO Haarlem, met Mike van Loon en 
Lennart Bader achter de draaitafels. 
Dancefoundation sloot 2007 af met 
een geweldige live registratie van 
het toonaangevende Intuition Win-
ter Event. 
De bekende Amsterdamse club Pa-
nama vormt een perfecte locatie 
voor dit bijzondere event. Optre-
dende dj’s waren Progression, Shah, 
Menno de Jong, Guiseppe Ottaviani 
en Stoneface & Terminal.  De ruim 
vijf uur durende live registratie kan 
worden bekeken op www.dance-

foundation.tv. 
Het nieuwe jaar begint dan wel 
noodgedwongen rustig, maar het is 
slechts stilte voor de storm. Ook in 
2008 staan weer tal van activiteiten 
op stapel. Naast het verder uitbou-
wen van het succes van het interna-
tionale radioprogramma, is het team 
van Dancefoundation nu al vastge-
legd voor het verslaan van een groot 
aantal events. Hou de website in de 
gaten voor meer informatie. Als al-
ternatief voor het wegvallen van de 
eerste live uitzending in het nieuwe 
jaar, kunnen trouwe bezoekers een 
week later uitwijken naar Haarlem. 
In de populaire uitgaansgelegen-
heid XO aan de Grote Markt strijkt 
op vrijdagavond 11 januari Fierce 
Angels neer. DJ’s Mike van Loon en 
Lennart Bader nemen vanaf 23.00 
uur achter de draaitafels plaats. 
Toegang vanaf 21 jaar, geen entree-
kosten. 

Back to the Sixties in Dorpshuis
Kudelstaart - Op 19 januari gaat 
Kudelstaart ‘back to the sixties’. Op 
die datum wordt het openingsfeest 
gehouden in het kader van het 40-
jarige bestaan van het Dorpshuis. 
En dat wordt een avond swingen op 
de klanken van een Beatles Tribu-
te band.  
Het Dorpshuis is erg trots dat ze voor 
deze avond de band The Strawberry 
Beats heeft kunnen vastleggen. De-
ze band bestaat uit vijf doorgewin-
terde profmuzikanten die met ge-
drevenheid, vakmanschap, respect, 
liefde en het oorspronkelijke geluid 
de songs van The Beatles speelt. De 
arrangementen, de instrumenta-
tie en natuurlijk de fameuze Beat-
les vocalen klinken dan ook over-
tuigend. 
The Strawberry Beats neemt het pu-
bliek mee op een boeiende trip door 
het Beatles idioom; van de onge-

kunstelde rock ’n roll van het jon-
ge ‘onschuldige’ beatgroepje via de 
prachtige akoestische melodieen 
en de psychedelische getinte werk-
stukken tot en met de slotakkoor-
den van hun ongekend succesvolle 
carrière. Niet voor niets hebben The 
Strawberry Beats tijdens de acht-
entwintigste internationale Beatles-
conventie de Golden Apple Award 
2007 in de wacht gesleept. 
Het Dorpshuis wordt deze avond 
aangekleed in de stijl van de jaren 
zestig. 
Zo zal er een lounge omgeving ge-
creëerd worden in het grand café 
van het Dorpshuis en lp’s levens-
groot in de grote zaal gehanden 
worden. 
Kaarten voor deze avond zijn te ver-
krijgen bij het Dorpshuis en bij de 
servicebalie van de AH en kosten 10 
euro. 

Davanti kijkt terug op 
succesvol 2007
Aalsmeer - Davanti heeft een druk, 
maar succesvol jaar achter de rug. 
In juni mochten de dames meedoen 
aan het televisieprogramma Koren-
slag, waarin zij de kwartfinale haal-
den. Daarna braken er twee rustige 
maanden aan waarin de zomerva-
kantie werd gevierd. In september 
werd opgetreden in de Watertoren 
tijdens de Open Monumentenda-
gen, op twee verschillende plaat-
sen in Haarlem tijdens Korenlint, in 
de Anna’s Hoeve in Rijsenhout tij-
dens de huwelijksreceptie van oud-
koorlid Elles met haar Nathalie en 
tijdens de huwelijksdienst van Joyce 
en Maarten in Hoofddorp. Even tus-
sendoor werd ook nog de cd Puur 
Zang! opgenomen in de Katholieke 
Kerk te Kudelstaart. Deze cd is ge-
presenteerd door oud-burgemees-
ter Hoffscholte tijdens een concert 
in oktober in dezelfde kerk. In no-
vember werd er gezongen tijdens de 

ouderendag in de burgerzaal van het 
gemeentehuis te Aalsmeer. En in de 
laatste maand van het jaar braken 
de kerst-optredens aan. Het eerste 
optreden deze maand was op 8 de-
cember tijdens Tulipland in Voorhout 
en werd besloten tijdens de kerst-
nachtdienst in de Marktpleinkerk in 
Hoofddorp.  Als u dit leest heeft Da-
vanti het eerst optreden van 2008 
alweer achter de rug. Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeen-
te Aalsmeer mocht zij een aantal lie-
deren ten gehore brengen, geheel 
in stijl met het thema kunst en cul-
tuur. Het volgende optreden zal zijn 
in Paradiso in Amsterdam op 20 ja-
nuari. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Sonja Baars, 
telefoon 0297–321746 of Petra van 
de Berg, telefoon 0297–322298. Het 
vrouwenensemble nodigt u uit om 
ook eens de website www.davanti.
nl te bezoeken.

Poolcafé zaterdag rookvrij
Hollandse avond vrijdag 
in The Fifties 
Aalsmeer - Poolcafé The Fifties or-
ganiseert het eerste weekend van 
2008 twee activiteiten om het nieu-
we jaar in te luiden. Aanstaande vrij-
dag 4 januari kan het publiek mee-
zingen en dansen tijdens de Hol-
landse Avond. De dag daarna, zater-
dag 5 januari, biedt het poolcafé van 
openings- tot sluitingstijd een smo-
ke free uitgaansgelegenheid. 
Tijdens de Hollandse Avond wordt 
er gezellige Nederlandstalige mu-
ziek gedraaid. Ook komt Gerrit op-
treden. Gerrit zingt echte Hollandse 
meezingers waarmee hij het publiek 

prima kan vermaken! De eerste 
smoke free night in 2008 belooft op-
nieuw een gezellige avond te wor-
den. In het poolcafé wordt muziek 
gedraaid van diverse genres. Spor-
tieve bezoekers kunnen zich verma-
ken door het spelen van een potje 
pool of darts. Maar ook een drankje 
nuttigen en een praatje maken aan 
de bar is natuurlijk mogelijk. Ieder-
een is dit weekend van harte wel-
kom om de gezelligheid in Poolca-
fé The Fifties te komen ervaren! Het 
café is te vinden aan de Marktstraat 
22.

Unieke versie beroemde 
opera ‘Carmen’ in Hoofddorp
Hoofddorp - Wie kent niet de verlei-
delijke Carmen die alle mannen het 
hoofd op hol brengt? Georges Bizet 
schreef een wervelende opera over 
deze vurige dame. Steeds opnieuw 
staat  ‘Carmen’ op de planken. Met 
een enorme cast, als musical en nu 
voor het eerst als eenpersoonsope-
ra. Deze eigenzinnige vondst is er 
een van bariton Igor Bogaert, die 
zichzelf uitdaagde om alle persona-
ges een gezicht en een stem te ge-
ven. Hij bewerkte ‘Carmen’ voor één 
zanger, die tijdens de voorstelling 
opvallend soepel de zwierige rode 
jurk verwisselt voor het soldaten-
uniform en het pak van de toreador. 
Bogaert wordt bijgestaan door pia-
nist Gilbert de Broeder. Samen tre-
den zij op zondag 6 januari in Het 
Oude Raadhuis op. Aanvang: 12.00 
uur. De ‘One man Carmen’ van Ig-
or Bogaert zal gezongen en gespro-
ken worden in het Nederlands. Alle 
bekende melodieën komen voorbij, 
waaronder ook de beroemde aria 
‘Habanera’. Het geheel wordt onder-
broken door droogkomische televi-

siefragmenten. ‘One man Carmen’ 
is een warme opera met humor, die 
zeker ook voor niet-ingewijden in 
het operagenre toegankelijk is. Voor 
de operakenner is het een verfris-
sende versie van de aloude klassie-
ker, die niets afdoet aan de prachti-
ge muziek. ‘Carmen’ speelt zich af in 
het warmbloedige Sevilla. 
De opera vertelt het verhaal van 
de soldaat Don José die zich in de 
mooie ogen van Carmen verliest. 
Ook stierenvechter Escamillo heeft 
zijn zinnen op de temperamentvolle 
zigeunerin gezet. Zij vermaakt zich 
intussen met flirten. Dan wordt Car-
men gearresteerd omdat ze een col-
lega in de fabriek waar ze werkt te 
lijf is gegaan. Don José helpt haar 
ontsnappen, maar vanwege zijn 
hulp belandt hij in het gevang, waar 
hij zich onderdompelt in zijn herin-
neringen aan Carmen. 
Kaarten voor ‘One man Carmen’ 
zijn verkrijgbaar via de kassa van 
Schouwburg De Meerse, telefoon 
023-5563707, of via www.demeerse.
com.

pagina 8 Nieuwe Meerbode  - 3 januari 2008

zaal het is voor klassieke muziekuit-
voeringen. Regenbuien kletterden 
op het dak en vliegtuigen dender-
den om de paar minuten over het 
gebouw. Zonde van alle energie die 
er in de voorbereiding van het con-
cert is gestoken. Helaas zullen we 
het er mee moeten doen, zolang er 
geen alternatief is.
Hierna bedankte de voorzitter de re-
dactieleden van de Koorkrant, die er 
toch maar weer elke keer in slagen 
een krant vol te schrijven. Ook de 
publiciteit in de kranten moet wor-
den verzorgd. 
Toen was het de beurt aan de jubila-
ressen Jenny Gardenier en Ida Do-
bos, beiden 25 jaar lid. Jenny Garde-
nier komt elke week met haar broer, 
dirigent Piet Kiel, naar Aalsmeer. Ze 
is daar toenmalig voorzitter Joop 
Buis het koor binnen geloodst en 
vanwege de uitstraling, de saamho-
righeid in het koor en de kwaliteit 
van het koor is ze nu al 25 jaar lid. 
Komend uit een muzikale familie, 
haar vader was beroepsmusicus, is 
zij van jongs af aan doordrenkt met 
muziek. Ze kreeg pianoles en zong 
in diverse koren in diverse plaatsen. 
Merkwaardig was wel dat ze tot 
ze bij Koninklijk Toonkunstkoor 
Aalsmeer kwam altijd de altpar-
tij had gezongen en nu al 25 jaar 
sopraan is. Vanwege dit jubileum 
kreeg ze de bronzen erepenning 
van Toonkunst en een mooi boeket 
van het koor. Ida Dobos zingt ook al 
een leven lang. Ze begon in het kin-
derkoor van Willem Keessen en via 
meisjeskoor en jongerenkoor werd 
ze lid van “Kunst en Strijd”. 
Toen een verhuizing naar Uithoorn 
aanstaande was probeerde ze “Ami-
citia” in Uithoorn, maar omdat de 
kwaliteit daar minder was probeer-
de ze Aalsmeers Koor en daar is ze 
nu 25 jaar lid. Vooral Mendelssohn 
heeft haar voorkeur, maar ook mis-
sen en requiems vindt ze fijn om te 
zingen. Bijzonder is dat ze ook al 25 
jaar dagelijks de temperatuur om 
haar huis noteert. Voor haar jubile-
um kreeg ze eveneens de bronzen 
erepenning en een boeket. Voorzit-
ter wenste daarna alle aanwezigen 
prettige feestdagen en een gezond 
jubileumjaar 2008. In november 
bestaat Koninklijk Toonkunstkoor 
Aalsmeer 125 jaar. De avond werd 
besloten met het gezamenlijk zin-
gen van verschillende kerstliederen, 
waarna gelegenheid was tot het fe-
liciteren van de jubilaressen.
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Kerstboom eruit? Kamerplant erin!
Aalsmeer - De gezellige december-
dagen met familie en vrienden zijn 
voorbij. De kerstversiering wordt in-
gepakt, de kerstboom gaat de deur 
uit en de kransen verdwijnen in de 
container. 
De prettige geur van dennengroen 
en de natuurlijke ambiance in huis 
is daarmee verdwenen. Kaal en on-
gezellig dus! Hoogste tijd om op 
zoek te gaan naar nieuwe sfeer-
makers. Kamerplanten zijn boeien-
de ‘woonobjecten’ en daarmee een 
uitstekend alternatief voor de kerst-
boom.

Natuurlijke kunst
Planten hebben de ideale eigen-
schap om zowel vorm, kleur en rust 
aan het interieur toe te voegen. Veel 
mensen beperken zich met planten 
tot de vensterbank of een overge-
bleven kaal hoekje. Jammer, want 

planten kunnen als ware kunstob-
jecten voor de dag komen. Op veel 
plekken in het interieur kun je hele-
maal naar eigen stijl een natuurlijke 
blikvanger creëren. Grote planten 
als goudpalmen, Pachira’s of ficus-
sen zijn uitermate geschikt. Ze zijn 
de bescheiden investering meer dan 
waard en maken een echt state-
ment in het interieur. Zeker met een 
bijpassende pot!

Gezond
Het is goed om veel planten in huis 
te hebben. Zeker in de winter, wan-
neer de ramen en deuren meestal 
dicht zijn en de verwarming hoog 
staat, dragen ze bij aan een gezond 
binnenklimaat en zorgen voor een 
relaxte sfeer in huis. Verzorging van 
grote kamerplanten is eenvoudig. 
Kijk voor meer informatie op www.
groenrijk.nl

Één van de 10 gelukkige winnaars, mevrouw N.G. Piet-de Moor, ruilt haar vijfje 
om bij de voorzitter van de winkeliersvereniging Kees Jan Koster.

Succesvolle Ophelia vijfjes-actie 
Aalsmeer - De website (www.op-
heliaplaza.nl) van de winkeliers in 
de Ophelialaan mag zich verheu-
gen met de groeiende belangstel-
ling van het winkelende publiek. De 
site die eind november online is ge-
gaan had in november een bezoe-
kersgemiddelde van 49 per dag en 
dat is inmiddels opgelopen tot ge-
middeld 57 bezoekers per dag. Dat 
is niet verkeerd volgens de voor-
zitter van de winkeliersvereniging 
Kees Jan Koster. 
De winkeliers proberen de hoofd-
pagina wekelijks te verversen met 
nieuws uit hun winkels zoals acties, 
assortimentsopnames, introducties 
e.d. Ook de activiteiten van het Op-
helia-promotieteam worden aange-
kondigd. “Ondanks een stijging van 
het gemiddelde aantal bezoekers 
per dag is de website nog niet hele-
maal wat het zou moeten zijn”, zegt 
Koster. 
“De bedoeling is onder andere dat 
er ook Opheliakoopjes op komen te 
staan, maar door de drukte rondom 
de feestdagen hebben we daar nog 

niet goed de tijd gehad om de web-
site evalueren. Dat gaat deze maand 
gebeuren.” 
De vijfjes actie, die tijdens de intro-
ductie is gehouden, mag een succes 
genoemd worden. Mensen konden 
online hun vijfje registreren door de 
unieke code van het biljet in te voe-
ren. De geregistreerde vijfjes moes-
ten vervolgens even bewaard blijven 
totdat de winnaars bekend gemaakt 
zouden worden op 22 december. 
Wanneer men één van de tien ge-
lukkige winnaars was kon men het 
vijf eurobiljet inwisselen voor een 
vijftig eurobiljet. 
Koster meldt dat er 2047 biljetten 
zijn geregistreerd. De spanning was 
te snijden, want op zaterdag 22 de-
cember werd de webmaster al be-
stookt met mailtjes van deelnemers 
die zich af vroegen waar de uitslag 
bleef. Inmiddels hebben alle win-
naars hun biljetten omgewisseld en 
kunnen de winkeliers terug kijken 
op een geslaagde actie. Nu de vol-
gende stap, de website nog verder 
doorontwikkelen.

Sparen voor bedtextiel bij 
C1000 Koster
Aalsmeer - Vanaf maandag 7 janu-
ari kunt u bij de C1000 supermarkt 
in de Ophelialaan sparen voor fik-
se kortingen op schitterende dek-
bed overtrekken en jersey hoes-
lakens. Klanten krijgen bij elke 5 
euro aan boodschappen (exclusief 
tabak en statiegeld) een spaarze-
gel die op een spaarkaart geplakt 
moet worden. Bij tien zegels zit de 
spaarkaart vol en kan men bij één 
of meerder spaarkaarten een keuze 
maken waar de korting voor in aan-
merking komt. 
Zo zijn er dekbed overtrekken, 1-
persoons, 2-persoons of lits-ju-

meaux formaat, verkrijgbaar. Voor 
vier spaarkaarten kan men bijvoor-
beeld een 1-persoons dekbed ver-
krijgen voor 14,95 in plaats van 
24.95. De jersey hoeslakens, in de-
zelfde modellen zijn al vanaf één 
spaarkaart verkrijgbaar voor 5,45 
in plaats van 7.95. Een leuke actie 
dus bij C1000 Koster die na de du-
re feestmaanden weer zeer wense-
lijk kan zijn. Bovendien wat is er nu 
lekkerder om met het koude winter-
weer te kunnen slapen onder een 
nieuw dekbedovertrek en/of hoesla-
ken. De actie bij C1000 Koster duurt 
tot en met zaterdag 16 februari.

Taart voor de medewerkers van OZ Export BV vanwege het bereiken van 100 mil-
joen euro omzet afgelopen donderdag.

Aalsmeer -Voor het eerst in zijn ge-
schiedenis heeft het snijbloemenex-
portbedrijf OZ Export BV de jaar-
omzetgrens van 100 miljoen euro 
doorbroken. Dat gebeurde op don-
derdag 27 december. “Ongelooflijk 
dat we die mijlpaal gehaald hebben, 
nog wel in een verhuizingsjaar,” 
zegt algemeen directeur Marco Ver-
meulen. Voor de prestatie zwaait 
Vermeulen zijn medewerkers alle lof 
toe. “Het is aan hun inzet, flexibiliteit 
en aanpassingsvermogen te danken 
dat we zo’n omzet hebben kunnen 
waarmaken. Ons personeel maakt 
het verschil!” OZ Export BV, dat deel 
uitmaakt van Dutch Flower Group 
(DFG), had voor 2007 forse groei-
doelstellingen. 
“Maar we hebben het nog beter ge-
daan dan begroot was. We dachten 
de honderd miljoen op zijn vroegst 
in 2008 te halen,” vertelt Vermeu-
len. “Je ziet vaak dat bedrijven in 
een verhuisjaar nogal met zichzelf 
bezig zijn. Maar ons is het met zijn 
allen gelukt ons te concentreren op 
de klanten en samen met hen nu al 
die omzetgrens te passeren.” 
Op 7 januari 2007 verhuisde OZ Ex-
port BV van VBA-Centrum naar het 

nieuwe DFG-complex op VBA-Zuid. 
“Een jaar van verhuizen is altijd 
spannend, zeker als je zulke ambi-
tieuze doelstellingen neerzet als wij 
deden. Wat belangrijk is geweest, is 
dat de logistieke systemen die op 
de nieuwe locatie zijn geïntrodu-
ceerd, gauw goed functioneerden. 
Dat komt vooral omdat de mensen 
op de vloer zich die systemen snel 
eigen hebben gemaakt.” Begin de-
cember zag het ernaar uit dat OZ 
Export BV de magische grens rond 
de kerstdagen zou kunnen berei-
ken. Maar bijna gooiden de bloe-
menprijzen nog roet in het eten. 
“We hebben een flinke stap gezet in 
volume, maar dat zag je niet direct 
terug in de omzet. Gelukkig kon-
den we de honderd miljoen op 27 
december aantikken,” aldus Marco 
Vermeulen. “We hebben het gevierd 
met een grote taart voor alle mede-
werkers. De mijlpaal gaf de laatste 
werkdag van het jaar, daags daarna, 
nog een extra feestelijk tintje.” 
Traditiegetrouw geeft OZ Export BV 
die dag een feestje waarop de door 
het bedrijf ontvangen kerstpakket-
ten onder het personeel worden 
verloot.

100 Miljoen voor OZ Export

Liemeer Helpt Oost Europa succesvol

Sinaasappelactie brengt 
netto 9.000 euro op!
Aalsmeer - De werkgroep “Lie-
meer Helpt Oost Europa” hield voor 
de elfde keer de inmiddels zo be-
kende sinaasappelactie. Maar liefst 
160 leerlingen uit de hoogste groe-
pen van het basisonderwijs en van 
de eerste klassen van het voortge-
zet onderwijs verkochten weer si-
naasappels bij onder andere Intra-
tuin in Ter Aar. Voor de eerste keer 
waren de leerlingen ook present bij 
de Gamma Bouwmarkt in Aalsmeer 
waar veertig procent van de omzet 
is verkocht. De opbrengst is het fan-
tastische bedrag van netto circa ne-
genduizend euro geworden en dat 
is mede te danken aan de enorme 
inzet van de leerlingen en uiteraard 
aan de medewerking van de twee 
grootwinkelbedrijven. Het hele be-
drag wordt gebruikt voor de pleeg-
zorg in Roemenië en inmiddels wor-
den zeventien Roemeense kinderen 
geholpen en de meeste kinderen 
zijn in een pleeggezin geplaatst. De 
gezinnen krijgen ondersteuning bij 
de verzorging en opvoeding van het 
kind. Dit zijn kinderen die achter-

gelaten of afgestaan zijn omdat de 
ouders niet in staat waren om voor 
ze te zorgen. Zij worden dan in een 
Roemeens gezin geplaatst via maat-
schappelijk werk. De werkgroep 
staat in contact met deze werkgroep 
en elke drie maanden komt er een 
rapportage binnen over de ontwik-
keling van het kind en tevens een 
document waaruit blijkt dat het geld 
ontvangen is. Zo krijgen deze kin-
deren ook een kans op een betere 
toekomst. 
De schoolkinderen in Liemeer heb-
ben hun vrije tijd goed ingevuld en 
vermeldenswaard is zeker dat vier 
van deze kinderen ook naar Roe-
menië zijn geweest en zelf hebben 
gezien hoe het gaat met wat in Lie-
meer inmiddels genoemd wordt “on-
ze” kinderen. De werkgroep “Lie-
meer Helpt Oost Europa” spreekt 
haar dank uit aan het adres van alle 
leerlingen die zo betrokken meege-
holpen hebben om ook de elfde af-
levering tot een zeer groot succes te 
maken. Nog nooit was de opbrengst 
zo hoog. 

Extra loterij-winstkansen 
bij Marskramer-Toys2
Kudelstaart - Sinds een jaar be-
staat het ruime assortiment van 
Marskramer-Toys2Play Berg uit Ku-
delstaart ook uit staatsloten. Reeds 
vele mensen hebben de prachtige 
winkel in het gezellige winkelcen-
trum van Kudelstaart al gevonden 
als het adres voor hun staatsloten 
en veel mensen hebben al mooie 
geldbedragen gewonnen.
De verkoop van de oudejaarsloten 
bracht ook een enorme drukte in de 
winkel, alleen is de hoofdprijs van 
20 miljoen euro helaas niet in Ku-

delstaart gevallen maar in de pro-
vincie Zeeland. Iedereen  die zijn 
oudejaarsloten  bij Berg laat contro-
leren en direct  loten voor de trek-
king van 10 januari koopt maakt 
kans op extra prijzen, zoals een Ca-
non digitale camera, een Samsung 
MP3-speler en een Marskramer ka-
dobon van 50 euro. 
Deze actie geldt alleen in de Mars-
kramer-Toys2Play Berg winkel in 
Kudelstaart. Lever dus snel uw ou-
dejaarsloten in, want het is alweer 
bijna 10 januari!

Bijeenkomst ‘Economische 
Visie Aalsmeer’ bij TCA
Aalsmeer - De Ondernemers Ver-
eniging Aalsmeer en de Kamer van 
Koophandel Amsterdam hebben het 
initiatief genomen om een Economi-
sche Visie op te stellen voor de ge-
meente Aalsmeer. De visie zal on-
dermeer gaan dienen als bouwsteen 
voor de gemeentelijke gebiedsvisie. 
Het project is in volle gang en een 
groot aantal ondernemers heeft de 
afgelopen weken gevolg gegeven 
aan het verzoek van de Kamer van 
Koophandel om hun inbreng te le-
veren via de online enquête. 
Medio januari zullen de eerste re-
sultaten beschikbaar zijn en deze 

presenteren de OVA en de KvK op 
woensdag 23 januari tijdens de the-
ma-bijeenkomst ‘Economische Visie 
Aalsmeer’. Wout Grift, projectleider 
namens de Kamer van Koophandel 
Amsterdam, zal de aanwezigen in-
formeren over de stand van zaken 
van de economische visie. 

De bijeenkomst is in gebouw De Le-
gakker aan de Turfstekerstraat 63. 
Wie de bijeenkomst bij wil wonen, 
dient zich op geven bij het secreta-
riaat, liefst per email: i.schreuder@
hbagbloemen.nl. Bellen kan naar 
0297-380095, faxen naar 380099.

ingezonden
Teleurstellend begin van 2008 voor 
aantal bewoners Midvoordreef
Een ontplofte brievenbus is het re-
sultaat van een “gezellig” avond-
je oud en nieuw vieren door een 
groepje bewoners van de Midvoor-
dreef in Kudelstaart. Dat het hier 
niet gaat om baldadige jongeren 
maar om volwassen mannen zal u 
wellicht verbazen. Terwijl de kin-
deren lagen te slapen trokken hun 
pappa’s even na 24.00 uur de stoute 
schoenen aan en togen met elkaar 
naar buiten om de brievenbus aan 
de overkant van de straat op te bla-
zen. Vuurwerk in de ene hand, aan-
steker in de andere. Dat de brieven-
bus door TNT eerder al was afgeslo-
ten om dit te voorkomen mocht de 
pret niet drukken. 
Om te beginnen werd de brieven-
bus hardhandig geopend waarna 
de explosieven vakkundig door de 
heren werden geplaatst en aange-
stoken. Zoals gehoopt explodeerde 
de brievenbus volledig en de los-
gerukte onderdelen belandden in 
de voortuin van twee andere bewo-
ners die op dat moment niet thuis 
waren. Een aantal omwonenden zag 

het voorval gebeuren en stapte op 
de mensen af die wegliepen bij de 
smeulende resten van de brieven-
bus. Zij confronteerden de heldhaf-
tige pappa’s met hun laffe daad en 
stelden hen de vraag wie degene 
was die de brievenbus had opge-
blazen. Want ja, als je in staat bent 
tot zulke “stoere” acties, verwacht 
je toch ook dat iemand trots is op 
zijn daad en zich bekend zal maken. 
Maar nee. Een groepje volwassen 
mannen is wel in staat een brieven-
bus op te blazen maar is vervolgens 
te laf om de verantwoordelijkheid te 
nemen.
Mannen, gefeliciteerd! Op deze ma-
nier hebben jullie een bijdrage gele-
verd aan de eerste stap naar de ver-
paupering van jullie eigen woonwijk 
en die van jullie medebewoners die 
juist hun best doen om de boel net-
jes te houden. Volgende keer mis-
schien eerst denken, dan doen?

Een aantal zeer teleurgestelde 
en boze bewoners van de Mid-
voordreef

Bijeenkomsten computer-
hulp 55+ in Meander
Aalsmeer - Op de dinsdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur worden in 
wijksteunpunt Meander in de Cle-
matisstraat 20 computerhulp-bij-
eenkomste georganiseerd voor 55-
plussers. De entree is 3 euro per 
middag en dit bedrag is inclusief 
een kop koffie of thee. Wie een bij-
eenkomst wil bijwonen, dient zich 
vooraf aan te melden bij Rineke van 
Someren, telefoon 0297-323138, be-
reikbaar van maandag tot en met 
donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur 
of een mailtje sturen naar mean-
der@swoaalsmeer.nl. Op dinsdag 15 
januari wordt tijdens de bijeenkomst 
downloaden van foto’s, program-
ma’s en andere bestaanden behan-
deld. Hoe werkt dat nu eigenlijk? Op 
22 januari gaat de middag over rou-

te- en reisplanners, op dinsdag 29 
januari krijgen de deelnemers en-
kele basisbeginselen van het tekst-
verwerkingsprogramma Word uitge-
legd. Deze middag kan een opstap-
je zijn naar de cursus Word, die ook 
door de Swoa wordt verzorgd (in de 
Parklaan). 
Als u die cursus al eens volgde, kan 
deze middag een opfrissertje voor 
u zijn. Op 5 februari staat het foto-
bewerkingsprogramma Picasa op 
de behandelagenda, op 12 febru-
ari beveiliging, 19 februari het re-
kenprogramma Excel, op 26 febrauri 
hoe maak je een digitaal fotoalbum, 
4 maart tabellen maken, 11 maart 
tom-tom, 18 maart simPC, 25 maart 
zoeken op internet en 1 april goo-
gle earth.
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Dit moet toch anders kunnen op 
de Aalsmeerderweg?
Helaas voor de tweede keer binnen 
een paar dagen hoor ik de zieken-
wagen en politie met loeiende sire-
nes aankomen. Ik sta nog te bibbe-
ren van schrik en emotie: weer een 
kind op de fiets betrokken bij een 
(mijns inziens te voorkomen) aan-
rijding. 
Zelf ben ik ook al een paar maal be-
trokken geweest bij een bijna in-
cident. Ik zal u even uitleggen hoe 
het hier bij de nieuwe, hopelijk tij-
delijke, weg vanuit de polder werkt. 
Er worden in de nieuwbouw 1700 
woningen gebouwd, dus ongeveer 
3400 auto’s komen hier en de ko-
mende tijd tweemaal (of meer keer) 
per dag het fietspad oversteken om 
op de Aalsmeerderweg in de file te 
voegen. Fietsers zijn altijd gewend 
geweest dat er bij de uitritten goed 
uitgekeken werd door de auto’s die 
de dam afgingen. 
Maar het punt is nu dat de, vaak ge-

haaste, mensen uit de nieuwbouw 
waarschijnlijk geen zin hebben 
om rustig op hun beurt  te wach-
ten, want eerlijk gezegd, moet je 
jouw beurt ‘pakken’ anders duurt 
het weer vijf minuten voor je de 
Aalsmeerderweg op kan.
Wat het verkeer betreft zien wij hier 
de toekomst duister in. De wegen 
die er nu liggen, lagen er volgens 
mij honderd jaar geleden ook al. Op 
bepaalde punten zijn de wegen aan-
gepast, maar een lange termijnvisie 
ontbreekt, anders bouw je niet zo-
veel huizen op één locatie. Of wordt 
er alleen maar aan geld gedacht?
Ik wil graag de bewoners uit Nieuw 
Oosteinde vragen extra alert te zijn, 
want niemand wil het op zijn/haar 
geweten hebben een kind aan te rij-
den.

J.C.A. van den Broek-Groene-
veld

ingezonden

Schaatser zakt door ijs
Aalsmeer - Een onfortuinlijke 
schaatser is zaterdagmiddag 22 de-
cember gewond geraakt nadat hij 
door het ijs is gezakt ter hoogte van 
de Uiterweg. 
De man werd met ernstige onder-
koelingsverschijnselen overge-
bracht naar een ziekenhuis. 
De brandweer werd rond 15.45 uur 
gealarmeerd door de havenmeester 
van de haven aan de Uiterweg, die 

de man in het water had zien lig-
gen. Brandweer Aalsmeer zette de 
brandweerboot in om de man uit 
het koude water te halen. Eenmaal 
op het droge startte de brandweer-
mensen direct met het reanimeren 
van de ernstig onderkoelde man, die 
daarna naar een ziekenhuis is over-
gebracht. De man is inmiddels over-
leden.
Foto’s: Ronald van Doorn.Gaslekkage op Drechtdijk

De Kwakel -- Zaterdag 22 de-
cember rond middernacht is er een 
breuk ontstaan in de hoofdgaslei-
ding van gemeente De Kwakel aan 
de Drechtdijk. In de omgeving zijn 
direct vier woningen ontruimd. De 
brandweer heeft met verdunnen en 
metingen de situatie stabiel kun-
nen houden totdat het gasbedrijf, na 
vier uur, de breuk had hersteld.  De 
hulpdiensten hebben direct groot 
opgeschaald. Ook het gasbedrijf is 
direct met veel materieel uitgerukt 
om de breuk te herstellen. Aange-
zien men wilde voorkomen dat gro-
te delen van De Kwakel zonder gas 
kwamen te zitten moest er vlakbij de 
breuk een overbrugging worden ge-
maakt. Mede hierdoor heeft het in-

cident vier uur geduurd. 
Het gas verspreide zich in de lucht 
en via het hemelwaterafvoerstelsel. 
De hulpdiensten hielden constant 
rekening met een vergroting van het 
onveilige gebied. De overige wonin-
gen in het centrum van De Kwakel 
zijn dan ook één voor één gecon-
troleerd. De bewoners werden ver-
zocht om wakker te blijven. Ook bij 
de verschillende putten in het ge-
bied heeft de brandweer constant 
metingen verricht.
 Rond vier uur had het gasbedrijf de 
breuk hersteld en konden de bewo-
ners terugkeren naar hun wonin-
gen. De oorzaak van de breuk wordt 
door de politie onderzocht.
Foto’s: Ronald van Doorn

Klimaatverandering centraal 
in geslaagd PACT-café   
Aalsmeer - Dinsdag 11 december 
was de derde avond in de milieu-
reeks van PACT Aalsmeer.
Na de film “An Inconvenient Truth” 
van Al Gore op 17 oktober  en de 
excursie naar de Energieprodu-
cerende Rozenkas op 17 novem-
ber  stond dit keer een discussie op 
het programma. De avond werd in-
geleid door PACT bestuursvoorzit-
ter Kees Buskermolen. Deze hield 
de bezoeker een spiegel voor wat 
de gevolgen zijn van zijn of haar 
gedrag. Hoe duurzaam beslissen 
we eigenlijk? Doormiddel van en-
kele multiple choise vragen geënt 
op Aalsmeer kwamen de gevolgen 
van ons milieu bewust gedrag aan 
het licht. De uitkomst varieerde van 
een ecologische oase in een dor-
re woestijn tot verbrandingscentra-
le in een tropisch regenwoud. Gek 

genoeg kwam daar ook naar voren 
dat hoe slechter wij met het milieu 
omgaan hoe beter de financiële te-
gemoetkoming is, met evidente ge-
volgen voor onze omgeving. Direct 
na deze eyeopener brandde de dis-
cussie los, waarbij er goed gedis-
cussieerd werd en en-passant ge-
filosofeerd werd wat Aalsmeer zelf 
bij kon dragen. Dit had als gevolg 
dat er enkele ideeën aangedragen 
werden voor de aanwezige wethou-
der Ronald Fransen. Waaronder bij-
voorbeeld CO2 neutraal bouwen als 
eis bij nieuwbouw voor het verle-
nen van de vergunning alsmede de 
bewust wordende werking van ge-
scheiden afval inzamelen. Al met al 
een geslaagde avond en een waar-
dige afsluiting van het drieluik. De 
test is te vinden op de website www.
pactaalsmeer.nl.

Zondag autopuzzeltocht en 
nieuwjaarsreceptie bij RKDES
Kudelstaart - Zondag 6 januari 
wordt bij de sportvereniging RKDES 
weer de jaarlijkse autopuzzeltocht 
gereden. Er kan gestart worden tus-
sen 10.30 en 12.00 uur.
De tocht gaat weer door prachtig 
gebied met simpele vragen onder-
weg, er wordt natuurlijk ook weer 

even gepauzeerd en daar is weer 
een leuke locatie voor gevonden. 
Het inschrijven is geheel gratis en 
vertrek een aankomst is aan de Wim 
Kandreef. Aansluitend is om 16.00 
uur de nieuwjaarsreceptie. Je kunt 
ook alleen puzzelen of naar de re-
ceptie, zie ook de site, rkdes.nl.

Voor kinderen groepen 3 t/m 6
Frutselen, knutselen en 
filmmiddag in De Binding
Aalsmeer - Op dinsdag 8 janua-
ri kan er weer geknutseld worden 
tijdens ‘De Frutsel & Knutselclub’ 
in De Binding Aalsmeer. Deze club 
is bedoeld voor kinderen uit groep 
3 tot en met 6 van de basisschool. 
De naam zegt het al, de jongens en 
meisjes gaan lekker fröbelen met 
papier, verf, lijm, ed. Kosten voor de-
ze middag bedraagt 2,50 euro. Aan-
vang 15.30 uur, einde 17.00 uur. 
Ook in het nieuwe jaar gaan bij 
Stichting De Binding Aalsmeer al-
lerlei leuke kinderfilms vertoond 
worden op een groot scherm. Op 
woensdag 9 januari draait de film 
“The Wild”. Disney laat de grappen 
de vrije loop in deze hippe en hila-

rische film. Als een grappig groepje 
harige vrienden uit de stadsdieren-
tuin ontsnapt, ontdekken ze dat New 
York City veruit de grootste, idioot-
ste jungle is. Een gegarandeerd on-
stuimig en woest kijkplezier.
Er zijn twee voorstellingen: om 14.00 
uur en om 16.00 uur. De toegang is 
2,50 euro. De film is geschikt voor 
kinderen vanaf 4 jaar. De film is Ne-
derlands gesproken en duurt onge-
veer 80 minuten. 

Stichting De Binding is gevestigd in 
de Zijdstraat 53 in het centrum. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij 
Lenneke Heijjer via lenneke@debin-
ding.nl of telefonisch 0297-326326.

Bloembakken 
geramd!
Aalsmeerderbrug - Zondagavond 
23 december heeft een man op de 
Aalsmeerderdijk met een bestelau-
to zeven bloembakken geramd. Hij 
wilde ervandoor gaan maar de eige-
naar van de bloembakken maande 

de man even verder op de Dijk tot 
stoppen. Agenten hebben de be-
stuurder, een 27-jarige Pool, aange-
houden en meegenomen naar het 
bureau. Hij bleek onder invloed van 
alcohol. Tegen de man is proces-
verbaal opgemaakt en zijn rijbewijs 
is ingevorderd. Verder wordt hij aan-
sprakelijk gesteld voor de schade 
die hij heeft veroorzaakt. 

Dat de kleine jochies ‘s morgens 
op 31 december lopen te rommelen 
met rotjes hoort erbij. Leuk is an-
ders, maar nou ja, het mag ineens. 
Maar dat vanaf 11 uur de klein-
tjes verdwenen zijn en er een grote 
groep lummels van 17/18 jaar op de 
kinderspeelplaats tussen Ketelhuis 
en Schoorsteen de boel aan het ver-
nielen is en de ganse dag bezig is 
met knallen,  bommen plaatsen, de 
box-deuren van de Seniorenflat be-
schadigen, de speelwerktuigen op 
het pleintje als oorlogsmonumenten 
achterlaten en op de straat een gi-
ga rotzooi maken, vinden de bewo-
ners van deze buurt echt niet leuk. 
De “lummels” zijn hier onbekend, 
wonen hier niet en één riep dat ie in 
Oost woonde. “We komen hier om-
dat het zo lekker echoot”. De politie 

was best bereid om langs te komen, 
maar had het zo druk, dat dat er niet 
in zat. Kennelijk hebben er meer be-
woners van Aalsmeer de politie ge-
beld, omdat ze geterroriseerd wer-
den door de “hormonen”-jeugd, die 
ineens zomaar verlof heeft om vanaf 
10 uur niet alleen hun eigen buurt 
maar ook die van anderen het leven 
zuur te maken op Oudejaarsdag.
De Meerlanden heeft heel wat te 
doen. Het zal moeilijk worden om de 
rotzooi te verwijderen van de kin-
derspeelplaats, want daar veeg je 
niet zo makkelijk. Ach, niet getreurd, 
wij verwachten dat de jongelui die 
de boel hier verziekt hebben spon-
taan aan komen zetten met bezems 
en emmers en een reparatieploeg...    
Zou het? 
Bewoners van Ketelhuis.

Happy Days merkmonturen 
sale bij Ed Kriek Optiek
Aalsmeer - Aalsmeer - De mooi-
ste wereldmerken zijn tot eind janu-
ari 2008 bij Ed Kriek Optiek tijdens 
de Happy Days merkmonturen sale 
extra aantrekkelijk geprijsd. Speciaal 
door Ed Kriek Optiek met zorg ge-
selecteerd op de internationale op-
tiekmodebeurzen van Milaan en Pa-
rijs, en nu door de wisseling van het 
modeseizoen 2007/2008 bereikbaar 
voor iedereen. Zo worden bekende 
en exclusieve merken heel betaal-
baar aangeboden. De kortingen lo-
pen op tot 50%, uiteraard met de ze-
kerheid van een betrouwbare oog-
meting, deskundig advies en perfect 
maatwerk voor brillenglazen.
Ook aan extra bescherming voor 
brillenglazen is gedacht. Een HOYA 
Super Hi-Vision coating garandeert 
superieure kraswerendheid, een ex-
treem hoge antireflectie en topkwa-
liteit als het gaat om het afstoten 
van water en vuil op het brillenglas. 

Super Hi-Vision is het resultaat van 
glasfabrikant HOYA’s lange traditie 
en zeer grote kennis op het gebied 
van coating technologie. Een abso-
lute aanrader voor wie lang ‘ahppy’ 
wil zijn met zijn of haar nieuwe bril-
lenglazen.
Omdat de grenzen vervagen bij Ed 
Kriek Optiek ontvangt iedereen die 
tijdens de Happy Day monturen sale 
een bril met Super Hi-Vision coating 
aanschaft een handige Commo-
door vertaalcomputer. Mooi mee-
genomen op reis, het werk en thuis. 
Deze compacte handcomputer ver-
taalt razendsnel 8.000 worden in 8 
verschillende talen. Bovendien heeft 
het een aantal handige organizer-
functies, zoals agenda, planning, te-
lefoonboek, tijd, alarm, valuta omre-
kening en spelletjes.
De Happy Days merkmonturen sale 
bij Ed Kriek Optiek duurt tot eind ja-
nuari 2008.

CAO akkoord groothandel 
bloemen en planten
Aalsmeer - Werkgevers en werk-
nemers in de groothandel in bloe-
men en planten hebben na goede 
en constructieve onderhandelingen 
een principe akkoord afgesloten 
voor een nieuwe CAO tot 1 juli 2009. 
Die voorziet in salarisverhogingen 
van drie procent per 1 april 2008 
en een procent per 1 januari 2009. 
Ook wordt de eindejaarsuitkering 
verdubbeld. Die gaat van 0,5 naar 1 
procent van het jaarsalaris. De leef-
tijd waarop altijd het volledige aan-
vangssalaris bij volwassenheid in 
het vak wordt uitbetaald, gaat om-
laag van 23 naar 22 jaar. De nieuwe 
CAO loopt van  1 januari 2008 tot 1 
juli 2009.
FNV Bondgenoten en CNV Dien-
stenbond kwamen met branche-
organisatie VGB (Verenging van 
Groothandelaren in Bloemkwekerij-
produkten) overeen de mogelijkhe-
den te onderzoeken voor het aan-
bieden van een collectieve arbeids-
ongeschiktheidsverzekering. Zij zou 
beschikbaar moeten komen voor 
werknemers die van 35 tot 80 pro-
cent ongeschikt worden.
Gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
medewerkers die binnen een be-
drijf niet zijn te herplaatsen, kunnen 
aanspraak maken op een persoon-
lijk budget van duizend euro voor 
externe reïntegratie. Dat is pas aan 
de orde na de verplichte loondoor-
betaling van twee jaar en als in die 
periode reïntegratie of herplaatsing 

niet is gelukt.
Bonden en VGB hebben ook afge-
sproken dat er een arbocatalogus 
komt, op basis van een inventarisa-
tie van de in de branche bestaande 
risico’s tijdens het werk. Een pari-
taire werkgroep gaat in kaart bren-
gen welke risico’s in de catalogus 
moeten worden opgenomen. In de 
nieuwe CAO gelden de normen van 
de overlegregeling van de oude Ar-
beidstijdenwet (die tot 1 april 2007 
gold) als kader voor de vaststel-
ling van de werktijden gaan gelden. 
Basis voor de wekelijkse arbeids-
tijd blijft artikel 12 van de CAO met 
een gemiddelde werkweek van 40 
uur. Voor onder deze CAO  vallende 
chauffeurs gelden de normen van 
de overlegregeling van het oude Ar-
beidstijdenbesluit Vervoer. Deze nor-
men komen in de CAO te staan. Het 
vaststellen van de roosters kan al-
leen gebeuren met instemming van 
OR, PVT of bij het ontbreken daar-
van de vakorganisaties. Verder zal 
in redelijkheid rekening gehouden 
dienen te worden met de persoonlij-
ke omstandigheden van de werkne-
mers. Partijen kwamen ook overeen 
dat bedrijven alleen gebruik maken 
van gecertificeerde uitzendbureaus. 
Daarnaast zal nagegaan worden op 
welke wijze de toepassing van de 
CAO in de sector verder bevorderd 
kan worden en zullen hierover af-
spraken met de Arbeidsinspectie 
worden gemaakt.

Schaakclub ’t Kalende pionnetje
Winterstop bij schakers

Speelavond bij 
Ons Aller Belang
Aalsmeer - Het klaverjassen tij-
dens de speelavond van buurtver-
eniging Ons Aller Belang Uiter-
weg is gewonnen door Krijna Ver-

hoef met 5929 punten. Op twee is 
Klaas Spaargaren geëindigd met 
5589 punten en op drie Miep Bloe-
men met 5534 punten. De volgende 
speelavond is op dinsdag 15 januari 
in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat. Vanaf 19.30 uur worden de 
kaarten geschud.

Kersttoernooi in volle gang
Aalsmeer - Een record aantal deel-
nemers heeft zich ingeschreven voor 
het jaarlijks terugkerende Antenna 
Kersttoernooi bij Racket Sport. In 
totaal nemen maar liefst 410 spelers 
deel aan deze editie, 70 meer dan 
vorig jaar. 
Door jeugd en senioren samen 
wordt in maar liefst 43 categoriën 
getennist. Ondanks het hoge aantal 
aan deelnemers is het de organisa-
tie, die wederom in handen ligt van 
TV Tennis2Tennis, toch gelukt om 
iedereen minimaal twee wedstrij-
den te laten spelen. Een dergelijk 
groot toernooi organiseren zou niet 
mogelijk zijn zonder de steun van 
hoofdsponsor Antenna uitzendbu-
reau uit Aalsmeer. Ook dit jaar helpt 

Antenna om het toernooi tot een 
groot succes te maken. Vrijdag 4 ja-
nuari wordt er een feestavond geor-
ganiseerd die net als vorig jaar on-
der leiding staat van dj Kees Mark-
man. Tijdens deze avond vind er ook 
een loterij plaats met vele grote prij-
zen. De opbrengst van deze loterij 
gaat naar een goed doel en dit jaar 
is gekozen voor de stichting Leven 
met een geheim. Op zaterdag 5 ja-
nuari staan de finales voor de jeugd 
op het programma en op zondag 7 
januari spelen de senioren hun fi-
nales. 
Iedereen die tijdens deze gezelllige 
dagen een kijkje wil komen nemen 
is van harte welkom bij Racket Sport 
gelegen aan de Beethovenlaan 114

Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 7 januari 
hodut buurtvereniging Allen Weer-
baar de eerste speelavond in het 
nieuwe jaar. Klaverjassen en joke-
ren staan op het programma en ge-
speeld wordt er in buurthuis ‘t Mid-

delpunt in de Wilhelminastraat. De 
starat is om 20.00 uur, het bestuur 
verzoekt deelnemers om 19.45 uur 
aanwezig te zijn voor de inschrij-
ving. Eén met klaverjassen in 2007 
was de heer M. Tulp met 5714 pun-
ten, bij het jokeren ging de hoogste 
eer naar mevrouw E. Schuit.

ANBO houdt 
receptie
Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 
5 januari houdt de ANBO afdeling 

Aalsmeer haar nieuwjaarsreceptie. 
Het bestuur heet leden en belang-
stellenden van harte welkom tussen 
15.00 en 17.00 uur in de burgerzaal 
van het gemeentehuis op het Raad-
huisplein.

Kudelstaart - Even tijd om echt 
te ontspannen. Waar de meesten 
schaken zien als een spel ter ont-
spanning kan het er bij ’t Kalende 
Pionnetje hard aan toe gaan. Daar 
wordt iedere week voor ieder punt 
weer een ware strijd geleverd. Zo 
stonden er donderdag 20 decem-
ber weer een paar ware thrillers 
op het programma.  Marco Hogen-
boom wist koploper Peter Verschue-
ren knap op remise te houden. Pe-
ter blijft echter wel koploper en is 
dus naast de winnaar van de Evert 
Zethof-bokaal nu ook winterkampi-
oen. Fred Buskermolen had een las-
tige ‘uitwedstrijd’ bij Wim de Hertog, 
die het thuisvoordeel wel erg letter-
lijk nam. Fred kwam echter met een 
bevroren snottebel weer terug in het 
Dorpshuis om zijn overwinning te 
vieren. Ook Marco van Nieuwburg  
wist weer eens te winnen, en daar 
was hij tegenstander Harry Busker-
molen zichtbaar dankbaar voor.

Het schaken begint in het nieuwe 
jaar vanavond, donderdag 3 janu-
ari. Mocht u een keer willen mee-
doen of gezellig komen kijken: Kom 
gerust langs, vanaf 20.00 uur in het 
Dorpshuis Kudelstaart! En ook de 
oergezellige klaverjasavond van ’t 
Kalende pionnetje komt er weer 
aan. Noteer vast in uw agenda za-
terdag 1 maart!
De uitslagen van donderdag 20 de-
cember:
Marco Hogenboom-Peter Verschueren½-½
Gerard Verlaan-Mladen Cicek          1-0    
Wim de Hertog-Fred Buskermolen      0-1    
Leo Straathof-Gerard van Beek       ½-½    
Paul den Haan-Jurgen van der Zwaard  1-0    
Fred Klijn-Armando van der Hoorn  1-0    
Henk Raadschelders-Ger Mos               1-0    
Peter de Jong-Martijn Baars         1-0    
Harry Buskermolen-Marco v. Nieuwburg  0-1
Jos Buskermolen-Theo Baars            0-1    
Martin Poortvliet-Jaap van der Bergen   1-0    
Jaap van Staaveren-Leo Poortvliet        1-0    
Adri Meijhuis-Kees van der Weijden  ½-½ 

ingezonden
Vuurwerkoverlast ‘grote lummels’ 
in Ketelhuis en Schoorsteen
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Fijn kerstfeest bij de Brug
Aalsmeer - Woensdagavond 18 de-
cember werd in de Oosterkerk het 
kerstfeest van basisschool de Brug 
gevierd. De kleuters brachten met
mooie lantaarntjes licht de kerk in. 
Tijdens dat binnenkomen zongen 
groep 3 en 4 een prachtig lied over 
de wijzen uit het oosten. De kinde-
ren van groep 7 speelden samen 
voor alle broertjes, zusjes, ouders en 

grootouders de musical ‘Een teken 
van leven’. Weken lang waren de kin-
deren met juf Joke en juf Ruth aan 
het oefenen met alle tekst en lied-
jes. Het klassieke kerstverhaal werd 
in een wat moderner jasje gestoken. 
Vol enthousiasme werd er gespeeld 
en gezongen en met meester Jaap 
als Herodes in de hoofdrol werd  dat 
een groot succes!

RKAV jeugd knallend het 
oude jaar uit
Aalsmeer - Op zaterdag 29 decem-
ber jl. stond het jaarlijkse zaalvoet-
baltoernooi voor de gehele jeugd 
van voetbalvereniging RKAV weer 
op het programma. Tegen half ne-
gen druppelden de eerste spelertjes 
van de F-pupillen en de champions 
league sporthal De Bloemhof bin-
nen. Om 9 uur ging het programma 
van start. 
De teams van de F-pupillen  kropen 
in de huid van de geplaatste landen 
voor het EK 2008. Er waren twee 
poules gemaakt en deze bestonden 
uit: poule A Zwitserland, Tsjechië en 
Portugal, poule B Frankrijk, Neder-
land en Italië. In poule A werd Por-
tugal ongeslagen eerste en in poule 
B Nederland ongeslagen eerste. Dit 
betekende dat de finale ging tussen 
Nederland en Portugal, maar eerst 
werd er gestreden om de plaatsen 
3 t/m 6.  De wedstrijd om de vijfde 
en zesde plaats eindigde in een ge-
lijkspel en hier moesten strafschop-
pen de wedstrijd beslissen. Na 16 
strafschoppen kwam Tsjechië op de 
vijfde plaats en  zesde werd Frank-
rijk. Italië wist te winnen van Zwit-
serland en kwam daarmee op de 
derde plaats en Zwitserland op de 
vierde plaats. In de finale was Ne-
derland oppermachtig en trakteer-
de Portugal op een 6-1 nederlaag. 
Bij de champions league kwamen 
de vier topclubs van Nederland in 
actie: Ajax, PSV, Feijenoord en AZ.  
De twee krakers Ajax tegen AZ en 
Feijenoord tegen PSV bleven doel-
puntloos, maar in de wedstrijden 
daarna werd er wel gescoord.  Ajax 
bleef zowel PSV als Feijenoord de 
baas en werd daarmee winnaar bij 
deze groep.  AZ deelde de punten 
met PSV en won van Feijenoord en 
werd daarmee tweede. PSV moest 
genoegen nemen met de derde 
plaats en Feijenoord werd hekken-
sluiter.
Na de F-pupillen betraden de E-
pupillen de zaal om onderling de 
strijd aan te binden. Ook zij verte-
genwoordigden geplaatste EK-lan-
den. Acht landen streden verdeeld 
in twee poules om de hoogste eer. 
In poule A namen  Spanje, Rusland, 
Griekenland en Zweden het tegen 
elkaar op en in poule B waren dat 
Duitsland, Polen, Kroatië en Oos-
tenrijk. 
 In poule A bleek Spanje de sterkste 
te zijn en moest het in de finale op-
nemen tegen de winnaar van poule 
B en dat werd Polen. De strijd om de 
zevende en achtste plaats ging tus-
sen Zweden en Oostenrijk en werd 
in het voordeel van Oostenrijk be-
slist. Om de vijfde en zesde plaats 
streden Rusland en Duitsland en 
hier was Duitsland de sterkere. Om 
de derde en vierde plaats ging de 
strijd tussen Griekenland en Kroa-
tië.  Kroatië wist een 2-0 overwin-
ning te behalen en werd daardoor 
derde. In een spannende finale was 
het Spanje die aan het langste eind 
trok en winnaar werd, Polen werd 
tweede.

Europese landen
Na de E-pupillen was het de beurt 
aan de D-pupillen en de meisjes. 
Deze categorieën vertegenwoordig-
den Europese landen, die zich niet 
hadden geplaatst voor het EK 2008. 
Bij de D-pupillen ging de strijd tus-
sen België, Denemarken, Enge-
land, Noorwegen en Finland. De 
niet-geplaatste landen maakten 
er een spannende strijd van, hoe-
wel Denemarken na drie wedstrij-
den nog steeds ongeslagen was. In 
de laatste wedstrijd tegen Noorwe-
gen konden ze de ongeslagen sta-
tus niet handhaven en verloren deze 
wedstrijd met 3-2. 
Om de tweede plaats streden drie 

landen: België, Engeland en Noor-
wegen. Deze landen behaalden ie-
der zes punten. Het doelsaldo moest 
hier uitsluitsel geven. 
De einduitslag bij de E-pupillen was 
als volgt: op de vijfde plaats Fin-
land, vierde Engeland, derde Bel-
gië, tweede Noorwegen en winnaar 
werd Denemarken. Bij de meis-
jes ging de strijd tussen Luxem-
burg, Hongarije, IJsland, Albanië en 
Schotland. Ook hier waren de ploe-
gen goed aan elkaar gewaagd en 
vielen er veel doelpunten. Het nie-
tige Albanië bleek een goede outsi-
der te zijn en wist al haar wedstrij-
den te winnen. Hongarije daaren-
tegen, toch een groot voetballand 
bleef puntloos en eindigde daar-
mee op de vijfde plaats. De vierde 
plaats was voor Schotland. De strijd 
om de tweede en derde plaats ging 
tussen Luxemburg en IJsland.  Door 
een beter doelsaldo werd IJsland 
tweede en Luxemburg dus derde. 
Ongeslagen winnaar werd Albanië. 
Nadat de D-pupillen en de meisjes 
de arena hadden verlaten werd hun 
plaats ingenomen door de A- B- en 
C-junioren. Bij de C-junioren werd 
er gestreden door Nederland, Ita-
lië, Frankrijk en Roemenië. In span-
nende wedstrijden bleek Nederland 
uit eindelijk aan het langste eind 
te trekken en werd bij de C-junio-
ren winnaar. Italië behaalde het zil-
ver, Frankrijk het brons en Roeme-
nië moest genoegen nemen met de 
vierde plaats. Bij de A- en B-junio-
ren ging de strijd tussen Argentinië, 
Brazilië, Zuid-Korea, Australië en 
Mexico. In deze wedstrijden vielen 
er veel doelpunten en waren de ver-
schillen bij enkele teams zeer klein. 
Zuid-Korea bleek de sterkste in de-
ze poule en werd ongeslagen kam-
pioen, Brazilië volgde op de tweede 
plaats, derde werd Mexico, vierde 
Australië en het machtige Argen-
tinië bleef bij dit kampioenschap 
puntloos en werd dus vijfde.

Bayern wint
Nog was het zaalvoetbaltoernooi 
niet ten einde, want nu mocht de 
“oudere jeugd” het laten zien. Aan-
gemoedigd door hun zonen, doch-
ters en andere familie streden de 
vaders en moeders het onderling uit 
in een kleine competitie van koplo-
pers van de diverse Europese com-
petities. 
In poule A waren het Arsenal, Real 
Madrid en Bayern München die het 
tegen elkaar opnamen en in poule 
B waren dat Club Brugge, Celtic en 
Inter Milan. In poule A ging de strijd 
tussen Arsenal en Bayern München. 
Beiden hadden gewonnen van Re-
al Madrid en de onderlinge strijd 
moest de winnaar aanwijzen. 
De strijd bleef onbeslist, maar omdat 
Bayern München 1 doelpuntje meer 
had gescoord in de wedstrijd tegen 
Real Madrid dan Arsenal, ging Bay-
ern München naar de finale. In pou-
le B was Celtic duidelijk de sterkste 
en ging ongeslagen naar de finale. 
De strijd om de vijfde en zesde 
plaats ging tussen Real Madrid en 
Inter Milan (toch niet de minste 
clubs, maar nu strijdend om de laat-
ste plaatsen). Inter Milan wist deze 
wedstrijd te winnen en werd daar-
mee vijfde. 
Om de derde en vierde plaats ging 
het tussen Arsenal en Club Brugge. 
Na de reguliere speeltijd was het 
nog onbeslist (2-2). Strafschoppen 
brachten uitsluitsel. Arsenal was 
hierin de gelukkige en werd derde. 
De finale werd na een spannend be-
gin toch eenvoudig gewonnen door 
Bayern München. 
Hiermee was aan het jaarlijkse zaal-
voetbalttoernooi van RKAV een ein-
de gekomen. 

Handbal Jeugdnieuws
C1 FIQAS verpletterend!
Aalsmeer - Met de prachtige win-
terplaatjes en de door de heren 1 
van van FIQAS Aalsmeer op BFC 
gewonnen wedstrijd van zaterdag 
nog vers in het geheugen kreeg de 
C1 van FIQAS Aalsmeer op zondag 
23 december de C2 van Volendam 
op bezoek. 
Vanaf de eerste midden-uit waren 
de aanvallende inspiraties van de 
jongens van Aalsmeer duidelijk. Er 
was slechts één doel en dat was het 
doel van Volendam. Vanwege het 
krachtsverschil werden er door de 
jongens van Aalsmeer veel break-
outs gelopen waaruit veelvuldig 
werd gescoord. 
De Volendamse aanval liet zich vaak 
verrassen door de actieve verdedi-
ging en kwam daardoor weinig tot 
scoren. Met een ruststand van 13 – 
1 voor de C1 van FIQAS Aalsmeer 
gingen de jongens naar de kleed-
kamer. 

Het deze keer kleine publieke gezel-
schap werd de tweede helft getrak-
teerd op een nog groter doelpun-
tenfestijn. 
Ondanks de vele positiewisselin-
gen die door de coaches van FIQAS 
Aalsmeer werden doorgevoerd was 
er voor Volendam geen houden aan. 
Het krachtsverschil was eenvou-
dig  té groot om er een spannende 
wedstrijd van te maken. Volendam 
weerde zich overigens de tweede 
helft kranig en wist met een aantal 
goed uitgevoerde aanvallen 7 keer 
te scoren. 
De eindstand werd daarmee 32 voor 
de C1 van FIQAS Aalsmeer en 8 voor 
Volendam. Volendam wordt overi-
gens hartelijk bedankt voor de me-
dewerking aan het verplaatsen van 
deze wedstrijd, zodat de C1 van FI-
QAS Aalsmeer op zaterdag 5 januari 
kan deelnemen aan het sterk bezet-
te toernooi van E&O in Emmen.

Vrijdag eerste inloop van 
2008 op Binding Zolder
Kudelstaart - In het nieuwe jaar 
is er weer van alles te beleven op 
De Binding Zolder.  Het nieuwe jaar 
start op vrijdag 4 januari met de 
eerste inloop van het nieuwe jaar. 
Een gezellige inloopmiddag die om 
14.00 uur begint. Je kan lekker ko-
men chillen in de zithoek, compu-
teren, een spelletje spelen, kletsen 
met vrienden en natuurlijk iedereen 
een super geweldig 2008 toe wen-
sen!  Niet alleen de inloopmiddag 
op dinsdag- en vrijdagmiddag zijn 
er in het nieuwe jaar weer, maar ook 
zal er in het nieuwe jaar weer be-
gonnen worden met een kookcur-
sus voor tieners. 

Ook de bekende meidendag, de 
crea workshops, tienerkrant, film- 
en disco avonden en tal van andere 
leuke activiteiten voor tieners, zullen 
er in het nieuwe jaar weer worden 
georganiseerd. 
De Binding Zolder is te vinden in 
het SJOK gebouw in Kudelstaart, 
ingang Haya van Somerenstraat, en 
maakt onderdeel uit van Stichting 
de Binding. Deze stichting verzorgt 
het jeugd- en jongerenwerk in zo-
wel Aalsmeer als Kudelstaart. 
Wilt u meer informatie over de ac-
tiviteiten die worden georganiseerd 
door Stichting de Binding? Neemt u 
dan een kijkje op www.debinding.nl 

Kerstdiner op Jozefschool
Aalsmeer - De kerststemming zat 
er voor het kerstdiner al goed in bij 
de leerlingen van de Jozefschool. ‘s 
Ochtends hadden zij uit volle borst 
gezongen in de Karmelkerk tijdens 
de kerstviering met als thema ‘dro-
men’.
’s Avonds zaten alle kinderen bij 

hun zelfgemaakte kerstlichtjes ge-
zellig samen aan het kerstdiner in 
het klaslokaal. Ze hebben genoten 
van het lekkere eten klaargemaakt 
door vele ouders.
Tussen de gangen door was er na-
tuurlijk ook nog tijd voor een liedje, 
dansje of kerstverhaal.

Creatieve Workshops voor 
tieners op De Binding Zolder 
Kudelstaart - De Binding Zolder 
organiseert in samenwerking met 
Marjo Kriebel weer twee leuke crea 
workshops in de maand januari. Ge-
start wordt met een workshop Mi-
ni Boekje op maandag 14 januari. In 
twee lessen wordt er een miniboek-
je gemaakt in een zelf gedecoreerd 
tasje. 
Een leuk boekje om al je foto’s van 
afgelopen kerst of winter in te ver-
werken en te bewaren. Voor deze 
workshop moet je dus wel zelf foto’s 
mee nemen. 
Op 28 januari start de tweede work-
shop. 
Deze workshop, die ook uit twee 
lessen bestaat, staat in het teken in 
sieraden en fimoklei. 
Van de zelfgemaakte fimo-kralen 
wordt een ketting en/of armband 
gemaakt. 

Beide workshops worden gegevens 
door Marjo en starten om 19.00 uur. 
Om 20.30 uur zit de creatieve avond 
erop. De workshops kosten 10 euro 
per twee lessen inclusief het mate-
riaal. 
Beide Crea-Workshops zijn bedoeld 
voor tieners vanaf 10 jaar. Er kun-
nen maximaal tien deelnemers mee 
doen. 
Inschrijving gaat op volgorde van 
binnenkomst. 
De workshop gaat door bij minimaal 
deelnemers. Opgeven kans als volgt: 
Via e-mail: kim@debinding.nl. 
Geef je naam, adres, leeftijd en te-
lefoonnummer door en aan welke 
workshop je wil deelnemen. 
Telefonisch opgeven kan op dins-
dag– woensdag of vrijdagmiddag 
tussen 14.00 en 18.00 uur via 0297 
892091. 

V.l.n.r. Vivianne Nooter, Ramon Moenis, David Sargis, Estelle Bouter, Fabienne 
Vork en Chantal Vijn Foto: W. v.d. Aardweg.

Tafeltennis
Geslaagd Scholierentoernooi 
ATC Bloemenlust
Aalsmeer - In sporthal  De Bloem-
hof organiseerde de Aalsmeerse Ta-
feltennis Club Bloemenlust tradi-
tiegetrouw een tafeltennistoernooi 
voor de Aalsmeerse basisscholen. 
Het aantal ingeschreven kinderen 
viel dit jaar wat tegen met 49 kin-
deren. Sommige kinderen die zich 
ingeschreven hadden kwamen he-
lemaal niet! Het speelplezier was 
echter zoals gewoonlijk weer over-
heersend en in de diverse leeftijds-
categorieën werden er vele span-
nende wedstrijdjes gespeeld. ’s 
Ochtends speelden de meisjes van 
groep 3 t/m 8 en de jongens groep 3 
t/m 5. ’s Middags kwamen de oud-
ste jongens van groep 6 t/m 8 aan 
de beurt.
Bij de meisjes groep 3, 4 en 5 werd 
er in een vijfkamp gespeeld en hier 
werd Estelle Bouter eerste. Fabiene 
Vork behaalde de tweede plaats.
Volledige eindstand groep:
1. Estelle Bouter  4 pnt
2. Fabiene Vork 3 pnt
3. Susan de Jong 2 pnt
4. Daphne Buis 1 pnt
5. Anouk Stevens 0 pnt
De meisjes uit groep 6, 7 en 8 speel-
den ook in een vijfkamp. Vivianne 
Nooter bleek de sterkste en eindig-
de op de 1e plaats en Chantal Vijn 
kwam op de tweede plaats.
Volledige eindstand:
1. Vivianne Nooter 4 pnt
2. Chantal Vijn 3 pnt
3. Melissa Dekkers 1 pnt
4. Iris Vlieger 0 pnt
5. Sandra Ubink ziek naar huis

De jongens uit de groepen 3 t/m 5 
waren iets sterker vertegenwoor-
digd en werden ingedeeld in een 
zevenkamp. David Sargis bleef on-
geslagen en kwam hiermee als bes-
te uit de bus. Ramon Moenis incas-
seerde 2 verliespunten maar won 
verder alles op rij en kwam daarmee 
op de 2e plaats.
Volledige eindstand:
1. David Sargis 6 pnt
2. Ramon Moenis 4 pnt
3. Michael Bleeker 3 pnt
4. Wessel Heil 3 pnt
5. Gianni Brandsen 3 pnt
6. Tom de Boer 2 pnt
7. Thijs Geleijn 0 pnt
De jongens van groep 6 waren inge-
deeld in twee poules. De nummers 
1 en 2 uit deze poules moesten een 
halve finale en uiteindelijk een fi-
nale spelen. Tim Verbeek en Mano 
van Veen kwamen uit poule 6A door. 
Uit poule 6B kwamen Yves-Mauri-
ce Vork en Damian Idzerda als beste 
naar voren. Dit resulteerde in de hal-
ve finales tussen Yves - Tim en Ma-
no – Damian. Hieruit kwam de fina-
le Tim -  Mano. Na een mooie wed-
strijd bleek Mano de sterkste speler 
te zijn. Ook de jongens van groepen 
7 en 8 werden ingedeeld in twee 
poules. Na vele wedstrijden kwa-
men hier de halve finales Jos Konin-
gen – Michael den Haan en Remco 
Koolen – Jeremy Hooijman uit. In de 
finale Jeremy – Michael bleek Jere-
my Hooijman over de beste speel-
kwaliteiten te beschikken, hij won 
overtuigend met 11-7 en 11-2.

V.l.n.r. Mano van Veen, Tim Verbeek, Michael den Haan en Jeremy Hooijman
Foto: W. v.d. Aardweg.

Schaatsen jeugd
Blauwe Beugel scoort tijdens 
Jan van Gennepbokaal
Aalsmeer - Zaterdag 29 december 
werden op de Kennemerijsbaan in 
Haarlem de jaarlijkse Jan van Gen-
nipwedstrijden  gereden. 
De jeugdleden van ijsclub de Blau-
we Beugel  hebben hier  goed ge-
reden. Want vier van de dertien 
schaatsers hebben zich hierbij in de 
prijzen gereden. 
Nicky van Leeuwen werd derde 
evenals Crissie de Jeu, en de ge-
broeders Kramer, Erik en Menno, 
werden allebei eerste in hun cate-
gorie. Annet van de Stelt stond na 
de 100 meter  eerste maar is helaas 
op de 300 meter gevallen, net als 
Joey Milatz en Milanvan de Vlugt. 
Nicky van Leeuwen reed op de  100 
meter een 13.48 en op de 300 meter 
reed zij een persoonlijk record van 
31.41. Deborah van de Stelt reed op 
de 100 meter een 13.87 en op de 
300 meter reed zij een 38.44. 
Joska van Tilborg  reed op de 100 
meter 16.70 en ook voor haar een 
persoonlijk record op de 300 meter 
in een tijd van  41.00. 
Ook Lizzy Koese reed een persoon-
lijk record op de 300 meter haar tij-
den waren 16.43  en 43.23. Annet 
van de Stelt reed op de 100 meter 

een 13.35 en op de 300 meter kwam 
zij helaas ten val waardoor zij haar 
eerste plaats verspeelde, haar tijd 
was 50.70. 
Samantha Meyer reed op de 100 
meter een 16.31 en op de 300 me-
ter ook voor haar een persoonlijk 
record in een tijd van 42.86. Sop-
hie Ravesteijn reed op de 100 meter 
een 18.03 en op de 300 meter ook 
een persoonlijk record in een tijd 
van 48.32. 
Joey Milatz  reed op de 100 meter 
een 16.35 en op de 300 meter kwam 
hij ten val zijn tijd was  51.37. Ook 
Milan van deVlugt kwam ten val op 
de 300 meter,.
Zijn tijden waren 17.37 en  een 
1.04.64. Duuk Vermeulen   reed 
twee persoonlijke records, zijn tijden 
waren  16.86 en 47.24. Erik  Kramer 
reed de tijden 15.88 en  42.98 wat 
goed was voor een eerste plaats in 
de einduitslag. Crissie de Jeu  reed 
een 14.36 en een 53.32 wat haar een 
derde plaats in het algemeen klas-
sement opleverde. 
En Menno Kramer reed zich ook 
naar een eerste plaats in het alge-
meen klassement,zijn tijden waren 
een 11.18 en een 43.68.
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Team Apollo, met v.l.n.r.: Ed Couwenberg, Jeroen Hensel  en Hans de Boer  
met de fraaie Zwapakbeker. Foto: W. v.d. Aardweg. 

Tafeltennis kersttoernooi
Team Apollo verovert de 
ZWAPAK-beker
Aalsmeer -Met 13 teams kon de 
Aalsmeerse tafeltennisclub Bloe-
menlust vrijdagavond 28 december 
de tweeëndertigste editie van het 
kersttafeltennistoernooi in sporthal 
De Bloemhof  om 19.15 uur van start 
laten gaan. Wel vijf nieuwe teams 
hadden zich aangemeld, variërend 
van accountants, fysiotherapeuten 
en plantenhandelaren tot een aan-
tal enthousiaste buren of vrienden. 
Verdeeld in een wedstrijdpoule met 
acht teams en een recreatiepoule 
met vijf teams werden er heel veel 
wedstrijden gespeeld en pas om 
23.30 uur kon de eindstand opge-
maakt worden. 

Wedstrijdpoule 
Titelverdediger v.d. Weijden Orchi-
deeën moest zich in de wedstrijd-
poule meten met de nieuwkomers 
Edo Accountants en belasting-
adviseurs, Team Apollo, een team 
van Paramedisch Advies Centrum 
Aalsmeer (PACA), The Black Bat 
Freaks, Carmexco, Hooijman Tros-
rozen en Dutch Tropical 1, maar 
wel met een andere naam: de Or-
chid Marketeers. Er moesten maar 
liefst 7 rondes gespeeld worden en 
dat leidde tot een ware uitputtings-
slag en uitloop op het toernooische-
ma. Pas om 23.30 uur kon na inten-
sieve puntentelling de uiteindelijke 
tweede plaats bepaald worden. Dit 
vanwege het feit dat de teams bij-
zonder aan elkaar gewaagd waren 
en er uiteindelijk drie teams op vijf 
gewonnen wedstrijden eindigden. 
De derde en vierde plaats kon niet 
eens bepaald worden vanwege zelfs 
een gelijke puntenaantal.  Zodoen-
de bleek het maar weer dat het af en 
toe een puntje weggeven uiteinde-
lijk ‘funest’ bleek te zijn. Titelverde-
diger Orchids Marketeers bleek uit-
eindelijk met 320 gescoorde punten 
net boven Edo en Hooijman Tros-
rozen geëindigd te zijn, zij hadden 
samen 318 punten! Daarmee is het 
voor het eerst in vele jaren dat het 

familieteam Hooijman buiten de prij-
zen viel en samen met nieuwkomer 
Edo op een gedeelde derde/vierde 
plaats eindigde. Team Apollo bleek 
over bijzondere talentvolle buur-
mannen te beschikken. Zij won-
nen al hun partijen en stevenden 
daarmee rechtstreeks op de eerste 
plaats af. Ook leverde dit team de 
beste speler uit de wedstrijdpoule, 
Jeroen Hensel won 39 games van 
de gespeelde 42!
Het jeugdige team van The Black 
Bat Freaks eindigde op de vijfde 
plaats. Uit dit team ontving de jong-
ste speler van het toernooi, Bart van 
der Braak, een beker ter aanmoedi-
ging. Carmexco, PACA1 en Dutch 
Tropical 1 speelden mooie partijen 
maar moesten toch het hoofd bui-
gen tegen de teams met meer er-
varen spelers. Onderling wonnen ze 
van elkaar, zodat het ook hier pun-
tentellen was om de onderste eind-
standen op te kunnen maken. 

Recreatiepoule
In de recreatiepoule werd exact vol-
gens schema de wedstrijden ge-
speeld. De ingenieurs van Grontmij 
Nederland bv deden voor het twee-
de jaar mee. Vanwege drukke werk-
zaamheden was er van oefenen 
niets terecht gekomen en dit resul-
teerde in slechts enkele gewonnen 
sets en daarmee de laatste plaats. 
Dutch Tropical 2 speelde gelijk tegen 
PACA 2 en op onderling puntentel-
len kwamen zij net een plaatsje ho-
ger in de ranglijst, op nummer drie. 
Het team van de RABO bank Regio 
Schiphol deed het met een tweede 
plaats heel keurig. De Young Boys 
II bleek een maatje te sterk voor de 
recreantenpoule. Ongeslagen werd 
de eerste plaats behaald en ook de 
beste speler van het toernooi kwam 
uit dit team voort; Kevin Hooijman 
bleef ongeslagen. Iedereen is be-
nieuwd hoever deze spelers in de 
wedstrijdklasse zouden kunnen ko-
men.

Young Boys II met v.l.n.r.: Danny Leegwater, Kevin Hooijman en Thomas v.d. 
Vlugt. Foto: W. v.d. Aardweg. 

Handbal jeugd
C1 FIQAS wint Limburgs 
kersttoernooi
Aalsmeer - De jongens C1 van FI-
QAS Aalsmeer hebben 29 decem-
ber het Kersttoernooi van Loreal 
gewonnen. In Venlo gingen de jon-
gens na een zinderende finale uit-
eindelijk met de eer strijken. Het 
toernooi was op papier zeer sterk 
bezet. De Aalsmeerse talenten, die 
al om 6 uur ’s ochtends waren ver-
trokken uit Noord-Holland, traden 
eerst aan tegen v.d.Voort/Quintus 
uit de regio Den Haag, een club die 
bekend staat om haar uitstekende 
jeugdteams. Maar FIQAS Aalsmeer 
liep al meteen uit naar een 4–0 voor-
sprong. Daarna werd het spel wat 
rommelig aan beide kanten, maar 
Aalsmeer won toch gemakkelijk, 
met 8–5. De volgende tegenstander 
was Recklinghausen uit Duitsland 
(nadat de jongens eerst door de 
ouders waren getrakteerd op Lim-
burgse vlaai!). Daar wordt handbal 
op een hoog niveau gespeeld, maar 
FIQAS Aalsmeer was op dreef en 
maakte de oosterburen volledig in: 
het werd 15–5. 
Om de finale te halen, moest daarna 
gewonnen worden van PSV. Dit team 
uit Eindhoven staat bovenaan in de 
Brabantse competitie. En ondanks 
het uitvallen van basisspeler Remco 
Koolen, die geblesseerd raakte na 
een harde botsing met zijn directe 
tegenstander, won Aalsmeer weer 

met ruime cijfers: 10–2. Met name 
door de doelpunten van aanvoerder 
Floris Offerman, die topscoorder van 
het toernooi werd.
En dus stond Aalsmeer C1 in de fi-
nale. En wel tegen de koploper in 
de ijzersterke Limburgse compe-
titie: de thuisclub Loreal. Dit werd 
een bloedstollende wedstrijd. De 
spanning was om te snijden, want 
het ging voortdurend gelijk op. Een 
echte finale dus! En een hele bele-
venis voor de spelers, die dit soort 
wedstrijden niet snel meer zullen 
vergeten. 
Vlak voor het einde stond FIQAS 
Aalsmeer met één doelpunt achter, 
maar in de laatste seconde werd het 
met 9–9 toch nog gelijk. Niemand 
juichte, want wat nu? De wedstrijd-
secretaris ging snel rekenen, waar-
na bleek dat Aalsmeer – ondanks 
het vele doorwisselen in de wed-
strijden ervoor – op doelsaldo het 
toernooi had gewonnen. De jongens 
gingen uit hun dak en vierden onder 
de douche een feestje! Het eerstvol-
gende evenement voor de jongens 
is alweer het toptoernooi in Emmen, 
a.s. zaterdag 5 januari. 
Daar treffen de Aalsmeerse jongens 
onder andere twee goede ploegen 
uit het oosten van het land. Hope-
lijk wordt het weer net zo’n beleve-
nis als in Limburg.

De Quakel puilt uit voor 
damtoernooi bij K&G
De Kwakel - Het sfeervolle dorps-
huis De Quakel puilde zaterdag uit 
van dammers en publiek. Extra bor-
den en klokken moesten zelfs aan-
gesleept worden. Wedstrijdleider 
René de Jong wist toch de grote 
koppel bekwaam in goede banen te 
leiden. 
Er kwam zelfs een donateur uit 
Duitsland over, ook een vanuit Alk-
maar en nog een delegatie dam-
jongeren uit Kudelstaart. De jeugd 
speelde onderling een volledige 
competitie, Steffan de Vries bleek 
daarin over het grootste damtalent 
te beschikken. Op een gedeelde 
tweede plaats eindigden Kim van 
Doorn en Daan Buskermolen.
De donateurs speelden eerst voor-
rondes ‘om het kaf van het koren’ te 
scheiden. Na de pauze damden de 
inmiddels warm, en dol, gedraaide 
donateurs verder in drie naar sterk-
te gevormde groepen. 
In de sterkste groep, de grootmees-
ters, een finale tussen twee eerdere 
winnaars, Marco de Groot won de-
ze partij van Mike Kouwenhoven en 
mag zich weer voor een jaar de do-
nateurdamkampioen noemen. In dit 
geweld werd Adriaan Koeleman een 

sterke derde.
In de B-groep trok Gerrit Terreehorst 
de zege naar zich toe door in deze 
finale van Jeroen van de Belt te win-
nen. Jeroen kreeg later de aanmoe-
digingsprijs omdat hij van zo verre 
kwam. Brons viel Pierre Buskermo-
len ten deel.
In de C-groep  won Paul den Haan, 
dat zat hem vooral in de genen die 
hij van zijn opa had meegekregen, 
zijn opa die zo een zestig jaar ge-
leden bij Kunst & Genoegen dam-
de. Tweede werd Martijn Baars, een 
plaats voor Peter den Haan. In de-
ze groep streden Karel de Blieck 
en Wery Koeleman om de rode lan-
taarn. Tourwinnaar Wery weet na 
deze middag nu ook wat verliezen 
is. Grote pluimen verdienen de wed-
strijdleider van K&G, René de Jong, 
en Piet Kas van het dorpshuis De 
Quakel. 
De jubilerende damclub K&G, za-
terdag op de dag af 80 jaar, kan te-
rug zien op een bijzonder geslaagde 
dag. De club of het spel ligt menig-
een in en om De Kwakel na aan het 
hart. Een brede basis om de grote 
stap naar het koninklijke jubileum 
te maken.

Rkav maakt volgend seizoen overstap

Special over kunstgras in 
voetbalinaalsmeer.nl
Aalsmeer - Kunstgras verovert de 
sportvelden. Vanaf volgend seizoen 
maakt ook de derde klasser Rkav 
de overstap van natuurgras naar 
een kunstgrasveld. Naar aanleiding 
hiervan maakte de voetbalsite voet-
balinaalsmeer.nl een nieuwsjaars-
special over dit onderwerp. In een 
serie artikelen gaat de site dieper 
in op de laatste technologische ont-
wikkelingen, de voordelen en nade-
len over het spelen op kunstgras en 
van diverse voetballers in deze regio 
wordt hun mening gevraagd over 
het  spelen  op een ‘nepmat’. Dui-
delijk is dat de meningen sterk ver-
deeld zijn. Rkav is de eerste vereni-
ging in Aalsmeer die een kunstgras-
veld gaat aanleggen. 
Twee maanden geleden ging op 
het gemeentehuis tijdens de begro-
tingsvergadering voor 2008 de ko-
gel door de kerk. Voor Rkav is het 
een uitkomst. De derdeklasser heeft 
een groeiend ledenaantal en dit be-
tekent een steeds grotere aanslag 
op het trainingsveld. Na een paar 
maanden is er niet meer van over 
dan een zandvlakte. En wie zijn le-
den niet wil verliezen moet goede 
faciliteiten kunnen aanbieden. Maar 
is iedereen wel zo blij met kunst-
gras als oplossing? Redacteur Klaas 
Leegwater van voetbalinaalsmeer.
nl  verdiepte zich de afgelopen we-
ken in de materie. Hij bekeek zorg-
vuldig de website’s van de voor-
naamste producenten/leveranciers, 
sprak met trainers, sportverzor-
gers en spelers uit deze regio. “Bij 
het maken van dit onderwerp zijn 
twee belangrijke dingen   mij dui-

delijk geworden. De ontwikkelingen 
gaan razend snel. De producenten  
komen bijna elk jaar met een nieu-
we kunstvezel op te proppen waar-
van ze zeggen dat dít de vezel is die 
het echte gras het best benadert. Ze 
proberen elkaar steeds de loef af 
te steken. Maar feit is dat de idea-
le kunstgrasvezel nog steeds moet 
worden uitgevonden. Maar dat die 
er komt ben ik van overtuigd”, zegt 
Leegwater. De redacteur van voet-
balinaalsmeer.nl, die de prestaties 
van Aalsmeer, Rkav en Rkdes op de 
voet volgt, was zelf nooit zo gechar-
meerd van voetbal op kunstgras. 
“Maar langzamerhand begin ik er 
anders over te denken. In het begin-
stadium was het verschil tussen echt 
gras en kunstgras te groot. Je kreeg 
een heel ander spelletje. Een soort 
zaalvoetbal. Maar nu de kwaliteit 
van de vezels steeds beter worden 
en het bijna op echt gras begint te 
lijken zie ik inmiddels ook de voor-
delen. Vooral voor technische ploe-
gen is het ideaal voetballen op zo’n 
vlakke ondergrond. Dat komt het 
kijkspel ten goede en welke voet-
balliefhebber wil dat nou niet”, aldus 
Klaas Leegwater, die denkt dat bin-
nen tien jaar het kunstgras de over-
hand heeft op de voetbalvelden. “De 
opmars is niet meer te stoppen”. 

De serie artikelen over het voetbal-
len op kunstgras zijn te bekijken op 
voetbalinaalsmeer.nl. Spelers van 
Aalsmeer, Rkdes, Rkav, Kdo, Leg-
meervogels, Scw en Roda’23 geven 
hun mening. Ook u  kunt uw mening 
geven of meedoen met de poll.

R.K.A.V. F1 ongeslagen 
najaarskampioen
Aalsmeer - - Op zaterdag 15 de-
cember jl. had RKAV F1  een vroe-
ge uitwedstrijd bij Roda’23 F4. Blijk-
baar liepen de jongens van de F1 
al in de kampioenswolken en wa-
ren ze er niet helemaal bij in de eer-
ste helft. Zo kon het gebeuren dat 
Roda’23 een 1-0 voorsprong nam. 
Hiervan schrokken de jongens van 
de F1 wakker en  werd  de achter-
stand voor  de rust nog omgebo-
gen tot een voorsprong, omdat ze   
twee keer wisten  te scoren. RKAV 
F1  ging derhalve met een nipte 2-1 
voorsprong de tweede helft in. In de 
tweede helft begon het beter te lo-
pen bij de F1 en wisten ze nog zes 
keer te scoren. 

Met deze overwinning waren de 
jongens ongeslagen najaarskampi-
oen geworden. In totaal speelden ze 
tien wedstrijden en behaalden dus 
de volle drie punten per wedstrijd.  
In deze tien wedstrijden wisten ze 
77 keer te scoren en kreeg de kee-
per slechts acht tegendoelpunten 
om zijn oren.
Dit moest uiteraard gevierd worden 
en bij terugkomst in de kantine wer-
den de jongens en hun leiders ont-
haald op de klanken van “we are the 
champions” en stond er patat en 
drinken voor ze klaar. Op de jeugd-
disco van zaterdag 26 januari wordt 
dit kampioensteam nogmaals in het 
zonnetje gezet.

Kienavond bij 
Supporters 
Kudelstaart - Volgende week don-
derdagavond 10 januari organi-
seert de Supporters Vereniging Ku-
delstaart een kienavond met vele 
mooie prijzen.
Veertig fantastische prijzen liggen 
te wachten op een nieuwe eigenaar. 
Wie het snelst zijn kienblaadje vol 
heeft mag als eerste een keuze ma-
ken uit de vijf fantastische prijzen 

die in elke ronde te winnen zijn.
Na vier ronden komt er een pauze 
om even te genieten van een kop-
je koffie of een drankje. Als de acht 
ronden gespeeld zijn komt de knal-
ler van deze avond, een superprijs 
met een waarde van ongeveer 125 
euro.
Dus ook voor u deze avond de kans 
om er een of meerdere prijzen mee 
naar huis te nemen. Komt u ook 
gezellig kienen deze avond in het 
dorpshuis te Kudelstaart. Aanvang 
20.30 uur.

Atletiek indoorwedstrijden
AVA-junioren presteren goed
Aalsmeer - Zaterdag 22 december 
ging een flinke groep AV Aalsmeer 
junioren naar Gent, België om deel 
te nemen aan indoorwedstrijden. 
Helaas beschikken we in Nederland 
nog steeds niet over een volwaar-
dige indooraccomodatie, vandaar 
dat de atleten of naar Dortmund in 
Duitsland of naar Gent moeten. Ge-
lukkig zijn de ouders trouwe sup-
porters en was het vervoer goed ge-
regeld. 
De jongste deelnemer van de 
Aalsmeerse atleten was Kim Okker-
se. Kim is 1e jaars A pupil en zij liep 
een fraaie 1000 meter in 4.03.43 mi-
nuten en werd daarmee zesde. D ju-
nior Eva van Ee liep naar een schit-
terende eerste plaats op de 1000 
meter in een nieuw persoonlijk re-
cord van 3.27.01 minuten. 
De C junioren lieten het niet afweten 
en liepen allemaal een PR op de 800 
meter: Maaike Witpeerd werd zesde 
in een tijd van 2.31.51 en Shannon 

Lakerveld liep 2.44.36 en werd daar-
mee elfde. 
De jongens bleven niet achter: Bas 
Bakker werd vierde in 2.14.97 minu-
ten en Rick Maarse, toch meer een 
sprinter, werd vijftiende in 2.36 69 
minuten.  B junior Tom Metzemae-
kers was eigenlijk gekomen voor 
een 400 meter maar werd door de 
organisatie niet toegelaten tot dit 
onderdeel, omdat hij te jong zou 
zijn. 
Tom liet zich niet uit het veld slaan, 
ging voor de 800 meter en ook hij 
liep een PR: 2.24.70 minuten en fi-
nishte als dertiende. Jasper Bras, A 
junior, liep een 400 meter en bleef 
met 55.80 seconden net boven zijn 
eigen PR. 

Tot slot liep Erwin Koopstra, inmid-
dels uitkomend bij de senioren, pre-
cies dezelfde tijd als Jasper, ook 
55.80 seconden, maar voor Erwin is 
dit wel een PR.

Geslaagd RKDES Kerst-
zaalvoetbaltoernooi
Kudelstaart - Zondag 23 december 
hebben ruim 200 pupillen, meiden 
en junioren in de Proosdijhal om de 
hoofdprijzen (de 10 heerlijke slag-
roomtaarten) gestreden tijdens het 
traditionele RKDES Kerstzaalvoet-
baltoernooi. Er werd in 10 poules 
gespeeld, ingedeeld naar leeftijd en 
speelsterkte.
Het toernooi begon al vroeg, om 
9.00 uur, met de jongste F-pupillen. 
Het eindigde om 18.00 uur met de 
prijsuitreiking van de poule waarin 
de A1 en B1 speelden. De tribunes 
waren zeker bij de jongere spelers/
speelsters erg goed bezet. 
De winnende teams hadden illus-
tere namen gekozen als Ajax (2x), 
Kaylee/Nina, Campingelftal, de 
Nokko’s, F&A, de Power-Puff-Girls, 
Nederland, Feyenoord en Oswald.
Het was een gezellig en sportief 
toernooi, met een sfeervolle kerst-
muziek (Sky Radio) op de achter-
grond. Er was geen commentaar 
op scheidsrechters en wedstrijdlei-
ding, kortom, de kerstgedachte vier-
de hoogtij.
Een bijzondere verrassing was de 
aanwezigheid van de Kerstman die 
tot een uur of één de aanwezigen 
verblijdde met kerstkransjes.
Het Jeugdbestuur bedankt alle vrij-
willigers die hebben meegewerkt, 

met name de scheidsrechters: Ru-
ben Visser, Patrick Fortier, Nick von 
Winkelmann, Ivo Lentjes, Tijn Kraak, 
Maarten van Putten, Tamara Vrolijk, 
Eva van Putten, Natasja van Loon 
en Gijs Lentjes. Ook de hulp van de 
(hulp)trainers en leiders wordt erg 
gewaardeerd.

Alvast noteren: het volgende RK-
DES Kerstzaalvoetbaltoernooi vindt 
plaats op 21 december 2008.

Jan wint
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis.  Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. Afgelopen donderdag is het kla-
verjassen gewonnen door Jan Weij 
met 5601 punten, gevolgd door Alie 
van Weerdenburg met 5315 punten. 
Derde  werd Nico de Ron met 5283 
punten en vierde Jan Oliemans met 
5098 punten. Bij het jokeren bleek 
Bets Teunen met 59 punten onver-
slaanbaar. Op de tweede plaats ein-
digde Gerard de Wit met 160 pun-
ten.
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Aalsmeer is fors in de groei, zo liet burgemeester Joost Hoffschol-

te in zijn nieuwjaarstoespraak weten. Kudelstaart groeit door met 

nu in aanbouw een wijk met zo’n 400 woningen en een brede 

school, genaamd De Rietlanden. Op 18 juli is de bouw van start 

gegaan en op 12 september is feest gevierd met de toekomstige 

bewoners. Nieuw Oosteinde groeit ook door. De planning is in 

2009 een wijk met totaal 1.700 woningen. Begin januari werd het 

eerste kunstwerk in de nieuwe wijk onthult in het eerste deel-

plan, De Boomgaard. Steltlopers gaven een extra feestelijk tintje 

aan deze happening.

Op donderdag 1 februari is het loket Wonen, welzijn en zorg in de Jac. P. Thijsselaan geopend door wethouder Jaap Overbeek. Twee steltlopers verzorgden een straattheateract.

Ook de Dorcas win-

kel is groter gegroeid. 

De winkel met twee-

dehands goederen, 

waarvan de opbrengst 

is voor goede doe-

len, verhuisde vanuit 

de Zijdstraat naar het 

veel ruimere pand aan 

de Aalsmeerderweg. 

De opening werd ver-

richt door oud-politie-

voorlichter Klaas Wil-

ting. In bijzijn van zijn 

kleinzoon trok Wilting 

aan een touw en werd 

het logo zichtbaar. Er is jaren over gepraat, maar inmiddels is de omlegging van de 

N201 in een ver gevorderd stadium. Half februari werd het offi-

ciële startsein gegeven voor de werkzaamheden door oud-wet-

houder Piet  Boom en gedeputeerde Cornis Mooij. “Over vijf jaar 

is de weg klaar”, zo deelde Mooij mede. De werkzaamheden zijn 

overigens nog korte tijd stil gelegd vanwege de vondst van explo-

sieven, maar omdat de werkzaamheden elders verder konden, is 

er geen vertraging opgetreden.

Ook de scholen in Aalsmeer zijn in de groei. Zo mocht obs Sa-men Een in het centrum drie nieuwe lokalen en twee kantoor-ruimten in gebruik nemen en de jongens en meisjes komen voortaan de school binnen in een vernieuwde entree. De in-gebruikname werd gevierd met ballonnen, spelletjes en open huis voor iedere belangstellende. 

Ook ieder jaar groeiende, de afvalberg in de Westeinder-

plassen en op de eilanden. Zaterdag 17 maart is de inmid-

dels jaarlijkse schoonmaakactie gehouden. De opbrengst: 

Liefst 2.860 kilo zwerfvuil.

Ook zij moeten nog groeien. De 28 kinderen uit Tsjernobyl die op be-

zoek kwamen in Aalsmeer. De kinderen tussen de 7 en 11 elf jaar 

werden op 16 maart officieel ontvangen door burgemeester Joost 

Hoffscholte in ‘t Baken.

Bloemen en artiesten in het Olympisch stadion. In april was de 

presentatie van het zestigste en laatste Aalsmeerse bloemencor-

so. Rhythm & Bloom is het thema. Door het bestuur en de ge-

meente werd geproost met een biertje.

13.000 Palingen heeft beroepsvisser Theo Rekelhof half april uit-

gezet in de Westeinderplassen. Het visbestand is veilig gesteld. 

De palingen moeten echter nog wel groeien. “Het duurt zeker drie 

jaar voor de eerste, dan volwassen, exemplaren gevangen kunnen 

worden”, aldus de beroepsvisser. “De allerkleinsten zelf pas over 

vier tot vijf jaar”.

Voor de vijfde keer is door de stichting Oranjecomité 

Aalsmeer flink gefeest op koninginnedag 30 april op het 

Raadhuisplein. Voor kinderen zijn er allerlei activiteiten, van 

sumo-worstelen tot de draaimolen, en alle attracties zijn 

gratis dankzij sponsoring van vele bedrijven. Super!
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Met de allerbeste
wensen van:

Jaap Overbeek
wethouder CDA

Wat was voor u het belangrijkste nieuwsfeit 
in 2007?
Lastige vraag, daar je het totaaloverzicht kwijt-
raakt. Je leeft in het heden met het risico dat 
je alleen de nieuwsfeiten van de afgelopen 
maand nog paraat hebt. Wat mij altijd erg aan-
grijpt is het onrecht in de wereld, of dit nu oor-
logen zijn of de armoede en de honger in 3e 
wereldlanden. Daar waar de mens leed wordt 
aangedaan zou ik graag de helpende hand uit 
willen steken. Alleen voel je je zo vaak onmach-
tig iets te doen in deze verre landen. Laten we 
ons dan maar richten op onze eigen lokale ge-
meenschap. Ik hoop van harte dat mensen in 
Aalsmeer die van een minimuminkomen moe-
ten rond zien te komen, tijdens deze feestda-
gen mogen meegenieten van de welvaart om 
ons heen.

Hoe gaat 2007 voor u persoonlijk de
geschiedenis in
Voor mij is 2007 het eerste jaar van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning. Toen we het 
jaar instapten was er veel onrust over de selec-
tie van de thuiszorg. Ik hoop en verwacht dat 
we terugkijkend kunnen stellen dat het me-
rendeel van de bewoners die gebruik moeten 
maken van thuiszorg tevreden zijn over hun 
huishoudelijke hulp. Ik ben ook blij dat we in 
de laatste raadsvergadering van het jaar de 
overgangsgroep van 75 jaar en ouder hun ver-
trouwde thuishulp konden garanderen. Daar-
naast ben ik trots op de medewerkers van het 
Loket WWZ die er voor gezorgd hebben dat 
het loket aan de Jac. P. Thijsselaan op de kaart 
staat en functioneert als één van de beste lo-
ketten van Noord-Holland. Tot slot mocht de 
beleidsnota WMO voor 31 december tot een 
afronding komen.

Wie was voor u de  ‘grootste’ man/
vrouw van 2007?
Ik houd er niet van om mensen op 
een voetstuk te plaatsen.  Vaak zijn 
dit mensen die regelmatig in de 
schijnwerpers staan vanwege hun 
functie. Veel liever zou ik de stille wer-
ker op de achtergrond eens in het zon-
netje willen zetten. De vele vrijwilligers 
die zich zelf wegcijferen om iets te kun-
nen betekenen voor anderen en zonder 
wie de samenleving zou verschralen. 
Ik denk hierbij aan de vrijwilligers van 
de Zonnebloem, het Rode Kruis, in de 
sport, de kerken, etc. Op de nieuwjaars-
receptie worden elk jaar enkele verte-
genwoordigers van vrijwilligersorga-
nisaties in de schijnwerpers gezet. Dit 
jaar zullen dat de vrijwilligers zijn op het 
gebied van kunst en cultuur.

Wat zou u anders doen als u 2007 over 
mocht doen?
Ik doe mijn werk met volle overtuiging en 
inzet. Het valt niet mee om aan te geven 
wat anders had gemoeten, laten mijn cri-
ticasters mij daar maar op wijzen. Ik sta er 
open voor. Ik baal overigens wel vreselijk van 
de onjuiste berekeningen van de bouwkos-
ten van de scholen in de Rietlanden. 

Wat is uw belangrijkste streven voor 2008?
Ik herhaal mijn uitspraak van vorig jaar dat ik 
ook in 2008 mijn best zal doen de balans tus-
sen privé en werk te vinden. Ik hoop dat het dit 
jaar wel lukt en dank mijn vrouw Nel voor haar 
steun in het afgelopen jaar.

Heeft u nog een speciale wens voor iemand 
in 2008?
Ik wens alle lezers van de Nieuwe
Meerbode een heel gezond en
voorspoedig 2008.

Met de allerbeste
wensen van:

Vivianne Boerma
gemeenteraadslid en
fractievoorzitter VVD

Wat was voor u het belangrijkste 
nieuwsfeit in 2007?
2007 is voor mij in politiek opzicht een 
jaar geweest waar ik niet vrolijk van 
word. Dat de huidige Haagse betutteling 
en nivelleringsdrift mij als liberaal zeer 
verontrusten moge duidelijk zijn. Maar 
ook in Aalsmeer gebeuren er in de 
politiek dingen die de VVD tegenstaan. 
Een jaar geleden verbaasde ik me op dit 
moment op deze plek al over wat ‘macht’ 
(zelfs vermeende macht) met mensen 
kan doen. Ook in de openbaarheid van 
de Raad heb ik mij uitgesproken over het 
verschil tussen ‘behoorlijk besturen’ en 
politiek bedrijven ten koste van raads- en 
collegeprogramma.

Hoe gaat 2007 voor u persoonlijk de
geschiedenis in?
Jammer dat er kostbare tijd en energie 
verloren gaan aan het nastreven van 
persoonlijke doelen en glorie: helaas lijdt 
ook de kwaliteit van het lokale bestuur 
daar onder. 

Wie was voor u de  ‘grootste’ man/vrouw 
van 2007?
De meest opvallende fi guur in het nieuws 
van 2007 was voor mij de afgevaardigde 
van Papoea Nieuw Guinea op de overigens 
tandenloze milieutop op Bali, 
die in één zin duidelijk maakte 
wat leiderschap inhoudt: ‘als u 
geen leiding kunt geven, maak 

dan plaats’. Laat dit een wijze 
les zijn, niet alleen voor de 
Amerikaanse delegatie in 
Indonesië. 

Wat zou u anders doen als u 
2007 over mocht doen?
Wat ik anders zou doen als ik 
2007 mocht overdoen? … hou 
ik weer lekker voor mezelf.

Wat is uw belangrijkste streven 
voor 2008?
Wat de politiek betreft ben ik 
niet van plan nog een keer mijn 
mond te houden ‘om de lieve vrede 
te bewaren’. Wij gaan onze liberale 
idealen meer tanden en uitroeptekens 
geven: politiek is immers een middel en 
geen doel! 

Heeft u nog een speciale wens voor
iemand in 2008?
Namens de VVD-fractie hoop ik dat uw 
wensen voor het nieuwe jaar vervuld 
mogen worden. En u weet het: als wij 
daarbij kunnen helpen, laat het ons 
horen! 
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Met de allerbeste
wensen van:

Berry Nijmeijer
wethouder

Wat was voor u het belangrijkste 
nieuwsfeit in 2007?
Dit jaar was wederom een aaneenschake-
ling van nieuwsfeiten. Grote en kleine ge-
beurtenissen, blije en ook droevige zaken. 
Het grote geluk bij een jubileum of een 
geboorte, maar ook zorgen om ziekte en 
verdriet om degenen die ons ontvallen 
zijn.

Wie was voor u de  ‘grootste’ man/vrouw 
van 2007?
Dagelijks zetten veel mensen zich op ve-
lerlei gebied in voor het wel en wee in de 
gemeenschap. Eenieder is daarin groots 
op zijn eigen manier.

Wat zou u anders doen als u 2007 over 
mocht doen?
Achteraf kun je terugkijken met de we-
tenschap van dat moment. Wellicht zijn 
er dan momenten waarbij je de gedachte 
hebt “had ik dat geweten dan had ik.....”
Deze kennis kun je meenemen bij afwe-
gingen in de toekomst, maar 2007 komt 
nooit meer terug.

Wat is uw belangrijkste streven
voor 2008?
Eén van mijn belangrijkste stre-
ven voor 2008 is om met z’n al-
len een goede en breed gedra-
gen gebiedsvisie te maken die 

voor het komende decen-
nium duidelijkheid geeft 
wat voor functies, of func-
tie versterkingen, we op 
welke plek willen ontwikke-
len in onze mooie gemeente 
Aalsmeer.

Heeft u nog een speciale 
wens voor iemand in 2008?
Heel veel geluk en gezondheid 
voor eenieder.

Met de allerbeste
wensen van:
Ad Verburg

fractievoorzitter CDA

Wat was voor u het belangrijkste 
nieuwsfeit in 2007?
De historische ledenvergadering van de 
VBA op 19 september 2007, waarin de 
leden met grote meerderheid ingestemd 
hebben met de fusie tussen de veilingen 
VBA en Flora Holland.
En de installatie van onze nieuwe Burge-
meester Pieter Litjens op 21 augustus j.l.

Hoe gaat 2007 voor u persoonlijk de
geschiedenis in?

Dat we als gezin dit jaar een goede ge-
zondheid mochten ontvangen en dat on-
ze zoon Paul zijn Havo-diploma behaalde.
Ook geeft het raadswerk mij nog steeds 
veel voldoening, mede dankzij een zeer 
gemotiveerde fractie. Een bijzondere er-
varing was ook dat ik voorzitter mocht 
zijn van de vertrouwenscommissie, die 
belast was met de beoordeling van kan-
didaten voor het ambt van Burgemeester. 
De samenwerking in de vertrouwenscom-
missie heb ik als zeer positief ervaren met 
als resultaat dat de raad de unanieme be-
vindingen en aanbevelingen van de ver-
trouwenscommissie overnam.

Wie was voor u de  ‘grootste’ man/vrouw 
van 2007?

Ook nu houd ik er niet zo van om ie-
mand de grootste te noemen. Maar 

uit respect en bewondering noem ik er 
toch een: Jan Leliveld van Top Flora. 

Wat hij met zijn vrouw Ans van-
af 1989 gepresteerd heeft met 
zijn bedrijf Top Flora, bewijst dat 
Aalsmeer trots mag zijn op hem, 
maar ook op vele andere succes-
volle Aalsmeerse ondernemers.

Wat zou u anders doen als u 2007 
over mocht doen?
Achteraf is het altijd makkelijk te 
constateren dat je bepaalde dingen 
anders zou doen, ik probeer er wel 
van te leren, maar kijk liever vooruit, 
naar 2008.

Wat is uw belangrijkste streven 
voor 2008?
Samen met de fractie weer met veel 
enthousiasme het raadswerk te doen. 
Met datzelfde enthousiasme de uitda-
gingen aan te gaan bij mijn werkgever 
Flora Holland. Maar vooral meer tijd te 
nemen voor mijn gezin.

Heeft u nog een speciale wens voor
iemand in 2008?
Voor alle Aalsmeerders en Kudelstaarters, 

wens ik hen, namens de CDA-
fractie;  “Een gelukkig en
gezond 2008!”
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Als afscheidscadeau aan burgemeester Joost Hoffscholte wordt 

door de fracties, de wijkraden en inwoners een schoonmaakdag 

gehouden op 9 juni. Met z’n allen werden de handen uit de mou-

wen gestoken voor een schone gemeente. De opbrengst was 

goed te noemen, liefst 7.100 kilo zwerfvuil.

Juni

Zeer muzikaal zijn ze bezig geweest, de dames van het 

Aalsmeerse vrouwenensemble Davanti. Ze deden mee aan 

Korenslag, het muzikale televisieprogramma met presentator 

Henny Huisman. Davanti bereikte de kwartfinale, werd niet 

eerste, maar toch een prima resultaat. “Jong, fris en een per-

fecte zangtechniek”, was het oordeel van de jury.

Op 16 juni vond voor de derde maal de junior-pramenrace plaats. 

De botenrace is net als zijn ‘grote broer’ groeiende in populariteit. 

Opnieuw meer deelnemers. De hoogste eer was voor de Junior 

Stenhuis Maatjes.

Juni

De vof Scone Bierbrouwerij Kudelstaart presenteerde haar eer-ste eigen biertje. Sconedorpsch is de naam en de brouwers zijn Leonard van Rijn en Eric van Wieringen. Drie jaar zijn ze samen in de ban van bier en vast en zeker dat de soorten de komende jaren zullen groeien... De eerste, officiële fles is op 18 junioverhandigd aan wethouder Berry Nijmeijer.

Mei

Aalsmeer-Oost opgeschrikt. Er is munitie gevonden op de 

plaats waar de brede school gebouwd gaat worden. De 

bouw wordt stil gelegd. De munitie- en vliegtuigresten blij-

ken afkomstig uit de tweede wereldoorlog, afkomstig van de 

bommenwerper Hell’s Fury van captain Raymond Sandford. 

Op 13 december 1943 is zijn vliegtuig geraakt en neerge-

stort door afweergeschut van de Duitsers. De zoektocht naar 

munitie is voortgezet tot en met augustus, het sein ‘grond 

schoon’ werd gegeven. Er zijn vooral granaten gevonden.

Mei

Aalsmeer in de groei, oké, maar niet door de komst van een 

flexhotel voor zo’n 500 werknemers aan de Stommeerkade. 

Voornamelijk Polen zouden hier tijdelijk kunnen verblijven, 

maar de initiatiefnemers stuitten op verzet van veel, heel veel 

inwoners. De informatie-avond leverde een overvol Baken op, 

de gemeente kreeg ruim 300 bezwaarschriften en deze krant 

kreeg een record aantal ingezonden brieven. De initiatiefne-

mers besloten om vooralsnog geen uitvoer te geven aan de 

realisatie van een flexhotel. Dat er wel iets moet gebeuren om 

de vele, vooral Poolse, werknemers een woonplek te geven, is 

voor iedereen duidelijk. “We moeten samen zoeken naar op-

lossingen”, aldus wethouder Berry Nijmeijer in een reactie.

JuLi

Ook in juli is de scheidende burgemeester Joost Hoffscholte in het 

zonnetje gezet, voor de laatste maal. Op 5 juli was er een specia-

le raadsvergadering waarin Job Cohen zei: “Joost Hoffscholte heeft 

echt genoten van het ambt.” De eerste burger kreeg van alle frac-

ties cadeautjes. Twee dagen later weer een traktatie. Ditmaal van de 

brandweer, een ludieke actie. Joost en Miekje Hoffscholte werden 

omgetoverd tot keizer Napoleon en Josephine. Ook klein van stuk, 

maar groot in daden en herinnering. Per koets werd het echtpaar 

vervoerd. Eerst naar de watertoren voor de verkleedpartij, daarna na 

de kazerne aan de Zwarteweg voor keizerlijke avond.

Juni

Op bevrijdingsdag werd de eerste kelnerrace in het centrum gehouden. De organisatie was in handen van de winkeliers-vereniging Aalsmeer-centrum en de horeca-ondernemers in het dorp. De eerste kelnerrace is gewonnen door café Joppe. Het waard om door te groeien en een jaarlijks evenement te worden.

Mei

Mei

Juni

Het jaar 2007 stond voor een groot deel in het teken van het af-scheid van burgemeester Joost Hoffscholte. 22 Jaar is hij de eer-ste man geweest in Aalsmeer, gegroeid in zijn functie en gewaar-deerd door velen. Op maandag 25 juni kreeg de burgemeester, zijn echtgenote Miekje en de wethouders Jaap Overbeek, Berry Nijmeijer en Ronald Fransen een wereldontbijt aangeboden van de stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer. Het werd een verrassend ontbijt met Keniaans brood, suikerkoekjes uit So-malië, ananas uit Swaiziland en gebakken sprinkhaan en lolly’s met daarin een meelworm of krekel uit Mexico. “Een heerlijke ontdekkingsreis”, aldus Hoffscholte.

Juni
Heel veel mensen hebben op zaterdag 30 juni afscheid geno-

men van burgemeester Joost Hoffscholte. De gemeente hield 

open dag en er was van alles te doen. Zo konden kinderen op 

de foto met de ambtsketting, waren er optredens en gingen 

Miekje en Joost Hoffscholte de strijd aan tijdens een cavia-

race van de kinderboerderij. Het burgemeesterspaar was in 

de ochtend door de carnavalsvereniging in stijl naar het ge-

meentehuis gebracht. De waardering voor de langst zittende 

burgemeester van Nederland bleek groot. Op 2 juli wachtte 

opnieuw een verrassing. De nieuwe boot van de brandweer 

werd gedoopt en de naam van dit nieuwe reddingsmiddel: 

JIM, naar de initialen van Joost Hoffscholte.

Juni

JuLi
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Het corso gaf het startsein voor september feestmaand 

in Aalsmeer, nu wordt dit of de braderie of de feest-

week. De feestweek met onder andere bingo met De 

Veerkampjes, optredens van Jan  Smit, Gerard Joling, 

Lee Towers, Koos Alberts en de Aalsmeerders Jan Leli-

veld en de Straatband en Ten Beers After hebben heel 

veel bezoekers getrokken. Vooral de avond met de miss 

verkiezing was in enkele uren uitverkocht. Moet de tent 

groter groeien? De Aalsmeerse feestweek heeft in ieder 

geval haar plek in de serie van party’s in omliggende ge-

meenten ‘dik’ verdiend.

Op 13 augustus ging de populaire kindervakantieweek weer van start in en rond de N201. De doe-week voor kinderen van 6 tot 12 jaar wordt al vele jaren met groot succes georganiseerd. De animo is groot. Vooraf inschrijven was noodzakelijk en bin-nen enkele weken moest nee gezegd worden op inschrijving. Populair is vooral het huttenbouwen op maandag.

Augustus

Groeiende is ook het Jordaanfestival in de Ophelialaan. Voor de tweede maal vond dit festijn plaats op de 7e en over be-langstelling had de organisatie niet te klagen. Ongeveer 2.500 bezoekers bij droog, zonnig weer. Opgetreden hebben Robert Leroy, Quincy en Carnivoor-man Chris Bosse. 

Juli

september

Nog steeds groeiende in populariteit en in het aantal deel-nemers: de Pramenrace. Liefst 132 teams verschenen aan de start bij de Pontweg op zaterdag 8 september. Weinig woorden zijn nodig voor dit gezellige carnavalsfeest met een historische randje op het water. Gewoon leuk en gezellig, een feest om naar uit te kijken als deelnemer én als bezoeker. Thema wasoverigens Flower power, heel benieuwd wat hetbestuur van SPIE voor 2008 in petto heeft...

september

Ook groeiende en dan qua inzendingen, de door deze krant geor-ganiseerde tuinwedstrijd. Voor de tweede maal gehouden en met dit keer nog meer inzendingen. Uw trots op uw tuin, wij trots op onze lezers. Met z’n allen maken we er iedere week weer een top-krant van met heel veel gevarieerd nieuws. Bedankt!De winnende tuin dit jaar bevindt zich overigens in de Schweitzerstraat. 

Op 18 augustus ging de feestweek ter ere van 75 jaar RK-DES van start. De Kudelstaartse sportvereniging mag oud zijn, maar is nog altijd jong van geest en nog in de groei qua het aantal leden. Het jubileum werd gevierd met diverse op-tredens, onder andere van Wolter Kroes.

Joost Hoffscholte was 43 jaar toen hij burgemeester werd in 

Aalsmeer, de nu nieuwe burgemeester Pieter Litjens is 39 jaar. 

Vast en zeker dat ook hij in zijn ambt zal groeien. Op 21 augustus 

vond een speciale raadsvergadering plaats en werd P.J.M. Litjens 

officieel geïnstalleerd. De vader van drie kinderen woont nog in 

Amsterdam, maar komt te wonen in de wijk De Rietlanden in Ku-

delstaart. Voor de officiële installatie was Litjens al enkele weken 

werkzaam in het gemeentehuis. Helemaal naar de zin van alle 

medewerkers en de wethouders. “Het voelt al vertrouwd”, zo zei 

loco-burgemeester Jaap Overbeek tijdens de raadsvergadering.

Augustus

Augustus

Augustus

De jaarlijkse corso-braderie trok, ondanks de ‘reis’ van veel in-

woners naar het Olympisch stadion in Amsterdam voor de grand 

finale van het corso veel bezoekers. Voetje voor voetje in de mid-

dag, zelfs. Nu het corso gestopt is, groeiend en blijvend op de 

eerste zaterdag van september?

september

Op 13 juli bracht marathonman Richard Bottram een bezoek aan het centrum. Eenmaal de dorpsgrens over groeide het aantal meelopers, voornamelijk lopers van Atletiekvereniging Aalsmeer en enkele sportieve ondernemers. Op 30 juli 2006 is de mara-thonloper gestart met zijn missie om dagelijks 42 kilometer en 195 meter te lopen in 365 dagen en in 14 landen in Europa. Het bezoek aan Aalsmeer was één van de laatste loopdagen. Richard zelf arriveerde overigens op de fiets, vanwege een knieblessure kon hij niet lopen. De opbrengst van de missie is voor ondersteu-ning en opvang van mensen met kanker.

Juli

Bij uitstek een feestmaand in Aalsmeer, september met dit maal een record aantal corso-bezoekers in Aalsmeer én in  Amster-dam. Helaas, niet meer in de groei. Het was het zestigste en laat-ste bloemencorso. Nieuwe ideeën groeiden wel gelijk al in de hoofden van (bloemen)-organisatoren en het komt er: Een nieuw bloemenevenement. Blooming on tour is de naam en van 20 tot 22 juni vindt dit spektakel voor de eerste maal plaats. De presentatie van Blooming on tour was op 11 december in het gemeentehuis. Dat dit festjjn ook mag uitgroeien tot een jaarlijks kleurrijk evenement.

september

Ook niet meer weg te denken uit de feestmaand, de his-
torische motorraces, de HIBRA. Op het industrieterrein 
Hornmeer verzamelden zich zondag 9 september weer 
heel veel motoren én heel veel bezoekers. De zesde, weer 
groter gegroeide, editie kan de boeken in als succesvol!

september Corso en pramenrace geweest, Aalsmeer nog niet uitgefeest. Want de Kunstroute Aalsmeer is eveneens een evenement waar menigeen naar uitkijkt. Het was 15 en 16 september de tiende keer en weer waren er meer mensen op de been dan andere jaren. File fietsen en rijden op de Uiterweg... Kijken in de keukens van kunstenaars is ook leuk!

september
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Het burgemeestersechtpaar groeit al in hun rol van eerste bur-

gers. Veel lokaties in Aalsmeer en Kudelstaart zijn al bezocht en 

sinds 9 november kan het stel ook meepraten over het horeca-

bestand in de gemeente. Op uitnodiging van AB-fractievoorzitter 

René Martijn gingen Pieter en Saskia Litjens op ‘kroegentocht’. 

Een lange, maar gezellige avond. Saskia werd vergezeld door drie 

mannen, want ook wethouder Berry Nijmeijer ging mee op stap!

november

Ook qua bedrijven 

groeit Aalsmeer. 

Op 18 september 

vond een feeste-

lijke bijeenkomst 

plaats voor rea-

lisatie van Green 

Park Aalsmeer, 

het nieuwe bedrij-

venterrein rond 

de nieuwe N201. 

De wethouders 

Berry Nijmeijer 

van Aalsmeer en 

Jeroen Verheijen 

van Uithoorn ont-

hulden als offici-

eel startsein het 

planbord.
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Ook gegroeid in 2007, de Jozefschool in de Gerberastraat. En dat 

was veel nodig. Na maanden van stof, lawaai en hard werken kon 

de basisschool met nieuwe lokalen en kantoren op 14 september 

feestelijk geopend worden. Er werden linten doorgeknipt, ballon-

nen opgelaten en er was open huis voor iedere belangstellende

September

De belangstelling voor sinterklaas is de afgelopen jaar groeien-de. Was het in 2006 al mega-druk, de hoeveelheid mensen jl. 17 november overtrof alle verwachtingen. Mutje vol bij het zorgcen-trum, file lopen in de Zijdstraat, zij aan zij op het Molenplein en tot ook nog eens volle ‘bak’ in het gemeentehuis. Gezellig, zo’n leuk en druk bezocht kinderfeest. De sint luidt feestmaand december in en zodra de goedheiligman terug naar Spanje is, hult menig gemeente zich in kerstsfeer. 

December

Op woensdag 19 september zijn leden van de coöperaties Flora 

Holland en Bloemenveiling Aalsmeer akkoord gegaan met een 

fusie tussen deze twee grootheden. Groter en omvangrijker en 

klaar om gezamenlijk de marktplaatsen te versterken en het 

Nederlandse veilingsysteem te vergroten. De logo’s zijn inmid-

dels op beide veilinggebouwen veranderd. Per 1 januari gaat de 

fusie officieel van start.

September

Het was niet tegen dovemansoren gezegd, de oproep van wethou-

der Ronald Fransen om naar de burgerzaal te komen voor het bezoek 

van de Lucht Verkeersleiding Nederland, de LVLN. De overlast door 

Schiphol is gegroeid in Aalsmeer, teveel gegroeid vindt menig inwo-

ner. Aalsmeer is altijd een tolerante buur geweest, maar het zeer veel-

vuldige gebruik van de Aalsmeerbaan en het verleggen van de route 

van de Kaagbaan waardoor meer vluchten over het centrum gaan, 

heeft volgens een grote groep inwoners de grens bereikt. Paul Rie-

mens van de LVLN kwam met allerlei gegevens over baangebruik, fre-

quenties, etc., maar cijfers over de Zwanenburgbaan had hij niet mee-

genomen. Mooi is dat, aldus aanwezigen. Want er ‘fladdert’ ook veel 

van de Zwanenburgbaan over Aalsmeer. “Met lege handen naar huis” 

na afloop van de avond, want beloftes zijn niet gedaan. Nog steeds is 

er veel vliegverkeer over Aalsmeer. Eén lichtpuntje: Riemens komt te-

rug met een plan om het mogelijk wat rustiger te maken in Aalsmeer. 

December

Meer dan 200 verstandelijk gehandicapten mochten zater-
dag 6 oktober een ritje maken in een vrachtwagen. De stoet 
reed deze vijfde editie van  Aalsmeer naar Noordwijk. Wat 
begon met een sliert vrachtwagens is inmiddels fors ge-
groeid tot zes konvooien die om de twintig minuten vanaf 
het veilingterrein vertrekken. Het startsein voor de jubile-
umeditie werd gegeven door het burgemeestersgezin Lit-
jens. 

oktober

Gegroeid in populariteit en aantal, de CarVan. Uitgangspunt van 

de initiatiefnemers om caravans in te schakelen is om een luiste-

rend oor te bieden aan (jonge) menen en hun gezinssystemen van-

uit een Christelijk perspectief. Op vrijdag 12 oktober vijf jaar gele-

den is gestart in het centrum en inmiddels staan er ook CarVans 

in Kudelstaart en Rijsenhout en wordt acte de présence gegeven 

bij evenementen.

oktober

Ook het centrum is het afgelopen jaar gegroeid. De Seringen- en Marktstraat zijn af, de Seringenstraat van bestrating voor-zien en er verrijsten nieuwe panden, onder andere van Kreike en EKZ-makelaars, op het Praamplein. Heel veel gediscussi-eerd is er het afgelopen jaar over wel of geen gezondheids-centrum op het Praamplein. Net voor het einde van het jaar is de knoop door de politiek doorgehakt. Er komt geen gezond-heidscentrum op het Praamplein. Tien bestuurders stemden tegen, negen voor. Nipt dus. Waar wel een gezondheidscen-trum komt in of nabij het centrum, is nog onbekend.

november

december: De wijk Nieuw-Oosteinde groeit door, het aantal kinderen in de wijk is uiteraard ook toegenomen. De huidige scholen ‘puilen’ uit, ook al zijn ze al voorzien van noodlokalen. Maar verandering is in zicht. Op 11 december is het hoogste punt bereikt van de brede school Mikado. Het was een feestje waard. Nog een half jaartje, dan kan er verhuisd worden...

December

Minder validen willen ook een grotere (groeiende) leefomge-ving ofwel meer aandacht voor rolstoelgebruikers in winkels en in openbare gebouwen. Op donderdag 18 oktober werd een voor de tweede maal dit jaar een ‘rondje centrum’ gere-den. Was de eerste maal met wethouder Berry Nijmeijer, toen zelf tijdelijk in een rolstoel, nu ging Jaap Overbeek op pad met Coq Scheltens en andere leden van de OLGA. Er zijn her en der nog puntjes op de i te zetten, maar wie gehandicapten een goede toegang en faciliteiten kan bieden, komt in aanmerking voor de internationale sticker met de tekst “Toegankelijk voor gehandicapten’. In Aalsmeer overigens nog niet uitgereikt...

oktober

Hopelijk groeit de animo voor de nieuwe stichting Aalsmeer Helpt. Op het nippertje van 2007 gestart met als doel om te helpen dicht bij huis. Een soort ‘Doe een wens’ waarvan effecten en blije gezich-ten direct waarneembaar zijn. Chris Bosse van De Carnivoor is één van de initiatiefnemers en uiter-aard wordt de stichting van harte ondersteund door de gemeente. Een goede uitsmijter van 2007: Aalsmeer helpt! Meer weten? Kijk op meehelpen@aalsmeerhelpt.nl.

December
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Zilver voor Jeffrey Reijnders 
tijdens NK zwemmen
Aalsmeer - De laatste wedstrijd 
van het jaar was niet de minste: het 
Nederlands Kampioenschap in Am-
sterdam. Tussen alle kanjers als Pie-
ter van den Hoogenband en Mar-
leen Veldhuis liepen ook vier kan-
jers van Oceanus rond. 
Op zaterdagochtend mocht Tama-
ra Grove laten zien hoe je 800 me-
ter vrije slag zwemt. Er waren maar 6 
meisjes aan de start, dat wil zeggen 
dat er in Nederland maar 6 meisjes 
van de jaargang 1996 snel genoeg 
waren om mee te mogen doen! Ge-
dreven door de sfeer ging Tamara 
voor haar doen wat te snel van start 
en dat kwam de race niet geheel 
ten goede. Uiteindelijk werd Tamara 
zesde. Ze bleef vijf seconden boven 
haar inschrijftijd, maar nog steeds 
dik binnen de vereiste limiet.
Op de zondagochtend was de Ocea-
nus bezetting dichter. Laura Badoux 
startte op de 50 meter schoolslag bij 
de dames. In de series zwemmen de 
senioren voor plaatsing in de A of 
B-finale. 
Laura werd veertiende in de se-
ries en mocht daarom ’s avonds in 
de B-finale startten. Daar ging het 
net even beter en sneller: 34.02 en 
dat leverde een vierde plaats in de 
B-finale en dus een twaalfde plaats 
in totaal op. Aan het eind van het 

ochtendprogramma stond de lang-
ste afstand geprogrammeerd: 1500 
meter vrije slag voor de jongens ju-
nioren. Voor Oceanus twee jongens 
aan de start: Jeffrey Reijnders bij de 
jongens junioren 1 (1995) en Vin-
cent Moolhuijsen bij de jongens ju-
nioren 2 (1994). 
Na al zo’n vier uur in het bad te heb-
ben rondgehangen was het dan ein-
delijk tijd om te starten. Jeffrey be-
gon voor zijn doen snel en coach 
Ron was bang, dat het dezelfde kant 
op zou gaan als bij Tamara, maar 
niets was minder waar. Jeffrey hield 
goed vol, liep in op de rest en haalde 
de ene na de andere zwemmer bij. 
Alleen Damon Peperkamp uit Dene-
kamp bleef hem voor. 
Met supertijden, die goed zijn voor 
clubrecords op de 400, 800 en 1500 
meter kwam Jeffrey uit op 18.47.23 
en werd daarmee tweede van Ne-
derland! In de serie er na kwam Vin-
cent Moolhuijsen aan de start. Ook 
hij deed het fantastisch. Hij zwom 
ruim 15 seconden van zijn pr en 
clubrecord af en was ook op de 800 
meter sneller dan ooit tevoren. Vin-
cent werd met zijn 18.29.69 vijfde 
van Nederland.
Al met al een goed einde van het 
jaar met een tweede, vijfde, zesde 
en twaalfde plaats van Nederland.

IJszeilvereniging De Westeinder 
viert 25-jarig jubileum
Aalsmeer -Eind 1982, na enkele 
‘echte’ winters werd het enthousias-
me onder ijszeilers zo groot, dat be-
sloten werd een club op te richten. 
Eén van de grote animatoren was
Jan Jongkind .Hij wist een bestuur 
samen te stellen en onder voorzit-
terschap van Jos Kempers, werd de 
club in november 1982 officieel op-
gericht. Deze oprichting had eigen-
lijk een 2-ledig doel, namelijk: er kon 
met de leden afspraken worden ge-
maakt betreffende de veiligheid van 
schaatsers, enz. en tevens kon met 
de gemeente en andere instanties 
afspraken worden gemaakt. De kon-
takten met bijvoorbeeld de waterpo-
litie zijn jarenlang in goede harmo-
nie verlopen. Zo werden er afspra-
ken gemaakt dat de ijszeilvereni-
ging zou zorgdragen voor een goe-
de markering van eventuele wakken 
op de Westeinder. Tevens heeft de 
club gezorgd voor een grote slee in-
clusief brancard voor ontstane cala-
miteiten op het ijs voor zowel de ijs-
zeilers alsmede ook voor de schaat-
sers. Deze slee heeft in principe een 
vaste standplaats op de steiger bij 
jachthaven Kempers in Kudelstaart. 
Sinds de oprichting hebben leden 
vele jaren prachtig kunnen zeilen op 
de Westeinder. Er zijn ook nationale 
kampioenschappen verzeild in ver-
schillende klassen.

De eerst komende vorstperiode is 
(landelijk) aan ‘De Westeinder’ toe-
gewezen om een Oudhollandse ijs-
zeildag te mogen organiseren. Dit 
houdt in dat van overal vandaan 
echte oude ijszeilers, sommige meer 
dan 100 jaar oud, zullen komen en 
ook het publiek de kans krijgt om 
een rondje mee te varen. Dit alles 
gelardeerd met Oudhollandse ijs-
dansers en muziek moet zorgen 
voor een echte Aalsmeerse happe-
ning rond de prachtige watertoren. 
Nadere berichten hierover komen 
tijdig in de media.
De ijszeilvereniging gaat op zater-
dag 12 januari, tijdens de jaarverga-
dering, haar 25-jarig jubileum vie-
ren. Vanaf 15.00 tot rond 18.00 uur is 
er voor eenieder die belangstelling 
heeft de mogelijkheid om eens na-
der met deze prachtige sport ken-
nis te maken tijdens een receptie in 
het Dorpshuis van Kudelstaart.  He-
laas is de Westeinder de laatste 10 
jaar niet meer dermate dichtgevro-
ren dat er kon worden geschaatst 
en gezeild, maar enkele bekende 
weersvoorspellers hebben verze-
kerd, dat het in januari 2008 echt 
gaat vriezen. Het bestuur van de ja-
rige ijszeilvereniging kijkt er naar uit 
en hoopt  nogmaals dat velen de 
weg naar het Dorpshuis weten te 
vinden op 12 januari.

Trampolinespringen afsluitend toernooi
Derde plaats voor Yanaika 
van Omnia
Aalsmeer - Zaterdag 22 december 
hebben negen  trampolinespringers 
onder leiding van Rien de Ruiter  in 
Sportpunt in Goes de club te verte-
genwoordigt bij de Forza Cup. 
Dit is een tweejaarlijks toernooi 
waar diverse springonderdelen aan 
de orde komen: trampoline sprin-
gen- dubbel mini tramp- mini tramp 
en tumblingbaan, met een totaal 
aantal deelnemers van 550! 
De ochtend was voor springers/
sters op nationaal niveau, de mid-
dag voor internationaal niveau. 
Nationaal deden mee: Max de Vries 
(pup.jongens), Melvin Dokter (jeugd 
jongens), Fabienne Hogers- Dani-
scha de Goede en Daphne Huls-
ker (pup. meisjes), Yanaika  Holst ( 
jeugd meisjes),  Maaike Kaslander, 
Viola Schreuder en Lisa Wegbrans 
(senior dames). Yanaika behaalde 

het podium met een mooie derde 
plaats. Melvin kwam, net als Maai-
ke, Viola en Lisa, net niet op het po-
dium maar hadden een mooie  vier-
de plaats.  
In de middag kwamen nog vijf sprin-
gers die meededen aan de interna-
tionale wedstrijd: Marvin Arendzen 
(pup. jongens),  Rowana Moenis en 
Bente Geleijn ( pup. meisjes), Chris 
Moerman ( jeugd jongens) en Per-
ry Alderden (senior heren).  Perry 
plaatste zich voor de finaleronde in 
de avond en behaalde een goede 
vierde plaats. 
Het was een mooie maar lange dag 
met persoonlijke overwinningen 
door het springen van de maximale 
moeilijkheidsgraad die vereist was 
voor het toernooi. 
De dag werd afgesloten met een 
spetterende zwemparty.

Yanaika op het podium. Foto: Frans Holst.

Wereldkampioenschap J22-klasse zeilen:

Team met Florence van Mierlo 
wint zilver in Durban 
Aalsmeer - Voor de afsluiting van 
een succesvol zeilseizoen toog het 
team met Jeroen den Boer, Martijn 
Punt, Sanne Botterweg en Floren-
ce van Mierlo in de week voor kerst 
naar Durban in Zuid-Afrika. 
Daar werden op de Indische Oce-
aan de wereldkampioenschappen 
2007 verzeild in een uitermate spec-
taculaire serie. 
Nadat zij eerder dit jaar onder 
meer het matchracen bij de “Slag 
om Delft” wonnen, de prestigieuze 
North Sea Regatta in Scheveningen  
en het Europees Kampioenschap op 
het  IJsselmeer bij Hoorn, konden 
zij zich nu meten met Amerikanen 
en de Zuid-Afrikaanse profzeilers. 
Alhoewel de Indische Oceaan zich 
meestal met mooi weer en een goed 
te zeilen constante wind laat zien, 
pakte het deze serie anders uit. 
De openingsdag met de zg. Practice 
Race gaf nog weinig wind en werd 
prompt door het team gewonnen. 
Vervolgens nam de wind sterk toe 
en kon er twee dagen niet worden 
gezeild. 
Daarop volgde een fraaie zeildag 
met matige wind, waaruit een twee-
de plaats in het tussenklassement 
werd bereikt. Dit ondanks een wed-
strijd, waarin na een grote wind-
draaiing de rest van de baan als car-
rousel moest worden uitgezeild en 
een te vroege start met een fraaie 
inhaalrace. 
Vervolgens nam de wind opnieuw 
toe en moest er worden gezeild in 
een wasmachine van hoge golven, 
waaruit twee keer een vijfde plaats 
werd behaald, ondanks een ge-

broken neerhouder, die weliswaar 
provisorisch kon worden gemaakt, 
maar een late start veroorzaakte in 
de tweede race. Toen van de 35 bo-
ten er nog maar 21 op het water ble-
ven (na gebroken masten en nog-
al wat overboord geslagen beman-
ningsleden, zag het comité zich ge-
noodzaakt er die dag mee te stop-
pen.
Gelukkig was er de laatste dag min-
der wind, waardoor er uiteindelijk 4 
races werden gevaren. Hieruit haal-
de team HBB/SLAM een serie van 
3, 3, 3 en 2. Vooral de laatste race 
werd er uiterst tactische race ge-
varen, waarbij de directe concur-
rent voor de tweede totaalplaats, 
Ian Ainsley, al bij de start bij de bo-
venboei, liet zich tot een indringstart 
verleiden. 
Terwijl hij zijn strafrondje moest 
draaien, zeilde team HBB/SLAM in 
een pijlsnel aan-de-winds rak naar 
een tweede plaats; Ainsley kwam 
niet verder dan een vijfde plaats en 
werd daarmee derde in totaal. Het 
wereldkampioenschap werd ge-
wonnen door de Zuid-Afrikaanse 
profzeiler Marc Sadler, die vooral 
gebruik maakte van zijn locale ken-
nis en routine met de hoge golven 
van de Indische Ocenaan. 
Marc Sadler is onder meer schipper 
op de Zuid-Afrikaanse America’s 
Cupper Shosholoza en heeft daar-
bij Ainsley als tacticus! De Neder-
landse ‘amateurs’ zeilden zich tus-
sen hen beiden naar het zilver, met 
zeer veel bewondering, langdurig 
applaus en zeilzakken vol ervaring 
voor het komend seizoen.

Geslaagde sponsoravond 
FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 22 decem-
ber waren de trouwe sponsors van 
FIQAS Aalsmeer uitgenodigd voor 
een sposnorbijeenkomst in The 
Beach. Allereerst werden de geno-
digden in de oude veilinghal eerst 
verwelkomt door voorzitter Guus 
Hölscher en kregen vervolgens pre-
sentaties van wethouder Jaap Over-
beek, die interessant nieuws had 
over de structuurvisie van de ge-
meente, en van hoofdsponsor Rob 
Geleijn (directeur van FIQAS Soft-
ware BV), die een leuke vergelijking 
maakte tussen sport en zijn bedrijf. 
Verder kregen de aanwezigen van 
oud-handballer en nu trainer van de 

dames A-jeugd, Willem Geleijn nog 
een voorbeschouwing op de eredi-
visiewedstrijd die de sponsors later 
op de avond zouden gaan kijken. 
The Beach bood de sponsors ver-
volgens een buffet aan, waar zij van 
genoten. 
Later op de avond werd boven-
dien het sponsorcontract van FI-
QAS Aalsmeer met de Rabobank 
verlengd en Rabo-directeur Ron 
Leegwater wilde na afloop van de 
handbalwedstrijd (die door FIQAS 
Aalsmeer werd gewonnen) dan ook 
graag met de jongens van de Talen-
tenopleiding op de foto om dat te 
vieren!

Eredivisie handbal
Overwinning heren 
FIQAS Aalsmeer op BFC
Aalsmeer - In de laatste wedstrijd 
voor de winterstop hebben de man-
nen van FIQAS Aalsmeer hun vier-
de positie op de ranglijst verder ver-
stevigd. 
In een tot de laatste minuten span-
nende wedstrijd tegen de nummer 
vijf, het Limburgse BFC, werd uitein-
delijk gewonnen met 31-29 . 
Het eerste deel van de wedstrijd 
ging grotendeels gelijk op: hoe-
wel Micha Hoogewoud sterk stond 
te keepen en Mark Roest veelvul-
dig van afstand kon scoren, vielen 
er in de dekking ook af en toe ga-
ten en werd er soms wat te gehaast 
gespeeld, waardoor BFC bij kon blij-
ven: via 6-6 na een kwartier stond 
het vijf minuten voor rust 12-12. 
Op dat moment werd Jarcha van 
Dijk voor twee minuten naar de kant 
gestuurd, maar was het juist FIQAS 
Aalsmeer dat – in ondertal - vlak na 
elkaar twee keer wist te scoren: 14-
12. 

Voorsprong
Van Dijk zelf maakte er 15-12 van en 
uiteindelijk gingen de ploegen rus-
ten bij een 16-13 voorsprong voor 
de Aalsmeerders. 
Na de pauze was er even wat ruim-
te in de Aalsmeerse verdediging, 
waar de cirkelspeler van BFC een 
paar keer op rij van kon profiteren 
en zo was de stand na vijf minuten 
opnieuw gelijk: 18-18. 
Ook na een kwartier waren de ploe-
gen nog aan elkaar gewaagd: 24-
24 en op dat moment kreeg FIQAS 
Aalsmeer weer te maken met tijd-
straffen. 
Maar ook deze keer haalde de te-

genstander daar geen voordeel uit. 
Het leek alsof FIQAS Aalsmeer daar 
de motivatie uit putte voor een sterk 
slotfase, want hierna kwamen ze 
door een paar zeer sterke aanval-
len op rij, met Mark Roest, Ruud 
Neeft en Jeffrey Boomhouwer in de 
hoofdrol op de – uiteindelijk  beslis-
sende – 30-27 voorsprong. 
BFC kon in de laatste minuten nog 
wel twee keer scoren, maar Mark 
Roest (uiteindelijk goed voor 15 
goals) bepaalde de eindstand op 
31-29. 
FIQAS Aalsmeer heeft nu een paar 
weken rust, en komt eind januari 
weer in actie: in het weekend van 
26/27 januari wordt gespeeld in de 
nieuwe Beneliga. 
Doelpunten: Mark Roest 15, Robin 
Boomhouwer 5, Jeffrey Boomhou-
wer 4, Jarcha van Dijk 3, Ruud Neeft 
2, Jimmy Castien en Frank Lübbert 
1.

Programma eredivisie heren 
26 januari, Beneliga: Sasja – FIQAS 
Aalsmeer, in Hasselt
26 januari: Beneliga: FIQAS 
Aalsmeer – Sasja, in Volendam
Venus/Nieuwegein – FIQAS 
Aalsmeer, in Nieuwegein wordt ver-
plaatst
2 februari, 20.30 uur: FIQAS 
Aalsmeer – E&O
9 februari, 19.30 uur: Flexpoint/V&L 
– FIQAS Aalsmeer, in Geleen
Donderdag 14 februari, 19.30 uur: 
FIQAS Aalsmeer – Kras/Volendam
16 februari, 20.30 uur: FIQAS 
Aalsmeer – Sittardia
23 febrauri, 19.45 uur: Schuytgraaf/
Swift – FIQAS Aalsmeer, in Arnhem  

Heren slaan genadeloos 
toe bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Na het hectische kaar-
ten van vorige week waar de dames 
Grada Groenendijk en Marja v,d. 
Burgt met kop en schouders boven 
iedereen uitstaken, waren het deze 
week bij buurtvereniging Hornmeer 
de heren die genadeloos terug sloe-
gen. Al na de eerste ronde was er 
een kopgroep van drie koppels die 
aanspraak gingen maken op plaats 
een. Maar er is een spreekwoord, 
een zwaluw maakt nog geen zo-
mer, ook hier was dat van toepas-
sing. Na de tweede ronde was er 
al een verschuiving in het tussen 
klassement. Na ronde drie kwamen 
de echte kanjers boven drijven, de 
spanning was te snijden, zouden de 
dames weer toegeslagen hebben 
of waren het toch  de heren? Het 

laatste, zo bleek. Nummer één zijn 
Paul Schouten en Theo Nagtegaal 
geworden met 5314 punten. Plaats 
twee was voor Joke Buijs en Wil van 
de Pas met 5254 punten en plaats 
drie voor Meindert van de Terp en 
Frits Zeldenthuis met 5033 punten.
Poedelprijs, de winnaars van vorige 
week, Grada Groenendijk en Marja 
v d Burgt met 3855  punten. Het jo-
keren is gewonnen door Corry van 
Zaal met 428 punten. De poedelprijs 
was voor Trudy Knol met 901 pun-
ten. De volgende speelavond is op 
vrijdag 11 januari vanaf 20.00 uur in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. Aanstaande vrijdag 4 
januari is er de nieuwjaarsreceptie 
van 20.00 tot 22.00 uur in het buurt-
huis.
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Eredivisie handbal
Sterk spelende FIQAS dames 
redden het net niet
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer – vorige week nog erg te-
leurgesteld door het verlies tegen 
Dalfsen – hebben zich gerevan-
cheerd door afgelopen zaterdag 22 
december een prima partij te spelen 
tegen E&O in Emmen. Er had zelfs 
meer in gezeten dan het uiteindelij-
ke 23-20 verlies, maar in de slotfase 
kon de jonge ploeg het beslissen-
de sprongetje nét niet maken. FI-
QAS Aalsmeer startte de wedstrijd 
goed: de ploegen waren aan el-
kaar gewaagd en dan weer nam de 
één, dan de ander een kleine voor-
sprong. Vooral Sonja van Wechem 
was lekker op schot: haar vier eer-
ste schoten werden allemaal doel-
punten en zo kwam ze goed in de 
wedstrijd. Ook de jonge Samentha 
de Soet, weer terug na een blessure, 
speelde een goede wedstrijd en Bi-
anca Schijf was weer een gedegen 
sluitpost (al had ze een paar keer de 
pech dat schoten van E&O via het 
blok alsnog in haar doel beland-
den). De Aalsmeerse dames hadden 
ook wat pech met afgekeurde doel-
punten, maar wisten vlak voor rust 
wél een voorsprong te nemen: 9-10. 
Na de pauze was de felheid even uit 
de ploeg en daar wist E&O optimaal 
van de profiteren: binnen korte tijd 
hadden ze hun achterstand omge-
bogen naar een 13-10 voorsprong. 
In een time out probeerde trainer 
Menno de Klerk zijn team weer op 
scherp te krijgen en dat lukte voor 
een deel: FIQAS Aalsmeer kwam te-
rug op een verschil van twee, maar 
kon daarna nét het laatste spronge-

tje niet maken en alsnog gelijk ko-
men. Ook in een overtalsituatie, de 
uitgelezen kans om dichterbij te ko-
men, lukte dat niet. Hierdoor werd 
E&O uiteindelijk de – ietwat geluk-
kige – winnaar, maar de Klerk was 
na afloop wél tevreden over het spel 
van zijn ploeg: “We hebben goed 
gespeeld, jammer dat we het niet 
gehaald hebben. Als ze vorige week 
ook zo gespeeld hadden, waren er 
zeker punten gehaald. Maar be-
langrijker is het nu om ons te richten 
op de nacompetitie, want een plaats 
bij de eerste acht zit er niet meer 
in. Daar gaan we nu naar toe wer-
ken en proberen dán te pieken. De 
sfeer in de groep is goed, er wordt 
gevochten voor elkaar en de pun-
ten en met die spirit gaan we straks 
het nieuwe jaar in.” De eerstvolgen-
de wedstrijd van de dames van FI-
QAS Aalsmeer is op zondag 6 janu-
ari, wanneer ze in de Bloemhof spe-
len tegen V&L.          

Programma eredivisie dames 
Zondag 6 januari, 13.50 uur: FIQAS 
Aalsmeer – LACO/V&L
Zondag 13 januari, 14.00 uur: GO-
connectIT/Fortissimo – FIQAS 
Aalsmeer, in Cothen
19 januari, 20.00 uur: FIQAS 
Aalsmeer – Wings
26 januari, 20.40 uur: V.O.C. – FIQAS 
Aalsmeer, in Amsterdam
2 februari, 19.00 uur: FIQAS 
Aalsmeer – Zeeman Vastgoed/SEW
Zondag.10 februari, 14.15 uur: Open 
Line/BFC – FIQAS Aalsmeer, in 
Beek

Jolanda Heysteeg, 112 finish en de zege!

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart
Jolanda Heysteeg toont klasse
Kudelstaart - Op 28 december 
werden de feestdagen prettig on-
derbroken door een Poel’s Eye dart 
toernooi. Maar liefst 90 deelnemers 
werden ingeschreven, 77 heren en 
13 dames.
Er hing een prettige ontspannen 
sfeer en wederom waren er nieu-
we deelnemers op het Poel’s Eye 
toernooi afgekomen. Sommige van 
hen hadden sportief succes, ande-
ren minder. Maar dat het een gezel-
lige avond was staat buiten kijf. Ton 
Adriaanse hoorden we halverwege 
de avond ‘One Hundred and Eigh-
ty’ roepen. 
Vanaf score 182 liet hij dus een 
prachtige restscore van 2 staan. 
Dit hoogstandje leverde Ton een 
pul bier op. Bij de dames was het 
vandaag de vraag wie het Margreet 
Nijp moeilijk kon maken. 
Natuurlijk zijn er dames die dit kun-
nen maar de reeks overwinningen 
van Margreet is lang en indrukwek-
kend. T
och was er vandaag een dame die 
Margreet het vuur aan de schenen 
lag. Jolanda Heysteeg wist in de fi-
nale te vlammen tegen Margreet. 
Omdat Jolanda ook nog de hoog-
ste finish van de avond gooide, 112, 
was haar avond sportief compleet. 
Voor de finale tegen Margreet had-
den Ans, Marieke en de voor Jo-
landa wel bekende Daisy reeds ge-
probeerd om Jolanda af te troeven. 
Helaas voor genoemde dames zon-
der succes. Jolanda was vandaag 
de sterkste. Beloning was vandaag 
in de vorm van prachtige rozen van 
‘Robert Donicie’.

Schema der beloftes
In het schema der beloftes was het 
ook weer spannend als altijd. Wed-
strijd voor wedstrijd werd toege-
werkt naar de climax, de finale. Na 
de poule ben je nog 4 of zelfs 5 wed-
strijden verwijderd van de finale. Er 
wordt, vanzelfsprekend altijd ge-
sproken over finales. Over winnaars 
en winnaressen. Maar natuurlijk 
‘sneuvelen’ er vele deelnemers vóór 
de finale. Deze deelnemers fungeren 
na uitschakeling als schrijver en als 

publiek. Een onmisbare factor bin-
nen de dartsport. Tevens schroeven 
zij de baromzet omhoog. Zo vond 
Wim Konst zijn waterloo tegen Mi-
chel van Galen, Michel op zijn beurt 
tegen Jan Bruinsma. 
Ook Henk van Dam verloor van Jan 
evenals Wilbert Klijmij en Bas Au-
pers. Jan stond door deze reeks 
in de finale. Alex Adema ging ten 
onder tegen Marco Cornelisse en 
Marco moest op zijn beurt Rem-
co Maarse voor laten gaan. Remco 
won in stijl want de 143 finish die de 
wedstrijd besliste bleek de hoogste 
van de avond en leverde Remco een 
fles Scone bier op. Remco wist ver-
volgens zijn partij tegen Kilian Broe-
ren te winnen om hierna, in de hal-
ve finale, te verliezen van Lex Nijp. 
De finale tussen Jan en Lex was een 
leuke. 
Lex won en mag de winst in het 
schema der beloftes  aan zijn pal-
mares toevoegen. Scone bier de 
beloning en de avond van Lex was 
weer geslaagd. Een verslag van de 
heren winnaars ronde volgt volgen-
de week.

Sportiviteit
Één van de pijlers onder het bestaan 
van Poel’s Eye is dat sportiviteit bo-
ven alles gaat. Afgelopen avond 
was een toonbeeld van het feit dat 
fanatisme en bezieling prima samen 
gaan met sportiviteit. 
Sportiviteit doelt uitsluitend op het 
karakter van de sportbeoefenaar, is 
het resultaat van een goede, tact-
volle, sportieve persoonlijkheid en 
heeft niets te maken met het uiter-
lijk van de betrokkene. Vele perso-
nen laten wekelijks zien dat zij uit 
het goede darts-hout gesneden zijn. 
Het kan niet genoeg worden bena-
drukt dat sportiviteit de gezelligheid 
voor 100% beïnvloed. De doelstelling 
van Poel’s Eye luidt dan ook: ‘Let’s 
play darts en have a good time’ 
De volgende speelavond is op vrij-
dag 11 januari de inschrijving sluit 
om 19.45 uur en deelname kost u 
slechts 3 euro. Zie www.poelseye.nl 
voor meer informatie en de actuele 
standen.

Handbal
FIQAS in Beneliga
Aalsmeer - Onlangs hebben vier 
Belgische (KV Sasja, Sporting Neer-
pelt, Initia Hasselt en United Ton-
geren) en vier Nederlandse (FI-
QAS Aalsmeer, Hellas, Kras/Volen-
dam en Eurotech/Bevo) handbal-
clubs hun handtekening gezet on-
der een contract waarin geregeld 
wordt dat de komende drie jaar een 
‘Beneliga-handbal’ gespeeld wordt. 
Voor de rest van dit seizoejn bete-
kent dat: In het weekend van 26 en 
27 januari spelen de beste vier Ne-
derlandse en Belgische clubs tegen 
elkaar in een uit- en een thuiswed-
strijd. De vier winnaars spelen dan 
later in het seizoen (31 mei/1 juni) 
in een Final Four om de titel ‘Ben-
eliga-kampioen’. FIQAS Aalsmeer 
heeft zich geplaatst voor deze nieu-
we competitie door halverwege de 
reguliere competitie de vierde plek 
te bereiken en speelt op zaterdag 26 
januari om 19.00 uur uit in het Belgi-
sche Hasselt tegen de regerend Bel-
gische kampioen Sasja en een dag 
later, om 16.00 uur in Volendam de 
return. 
Op de eerste plaats is dit voor FI-
QAS Aalsmeer een sportieve uit-
daging: winnen van de Belgische 
kampioen. Op de tweede plaats: 
een sportief aanbod aan het pu-
bliek: wedstrijden op een ander ni-
veau dan de doorsnee wedstrijden 
in de Nederlandse competitie. Vanaf 
heden zijn voor deze wedstrijden al 
kaarten verkrijgbaar in de Bloemhof. 
Voor twee wedstrijden betaalt men € 
10,=, terwijl jeugd tot 14 jaar gratis 
toegang heeft. 

Zondag dames thuis
De dames van FIQAS Aalsmeer be-
ginnen het nieuwe jaar met een 
thuiswedstrijd. Op zondag 6 janua-
ri ontmoeten zij in de Bloemhof de 
dames van het Limburgse V&L. De 
wedstrijd begint om 13.50 uur.  

Aalsmeerse regiofinale
De regiofinale van het NHV be-
kertoernooi wordt opnieuw een 
Aalsmeers onderonsje: evenals vorig 
jaar wisten namelijk zowel de hand-
ballers van het derde als het twee-
de herenteam van FIQAS Aalsmeer 
zich te plaatsen: FIQAS Aalsmeer 
3 won met 34-24 bij Havas, FIQAS 
Aalsmeer 2 versloeg het Utrechtse 
UDSV met grote cijfers: 37-22. De 
regiofinale staat inmiddels gepland 
voor donderdag 17 januari a.s. om 
20.00 uur in de Bloemhof. De win-
naar stroomt door naar de achtste 
finales, waarin ook de eredivisie-
ploegen (met FIQAS Aalsmeer 1) 
meeloten.  

Vrijwilligers van het jaar
Voor een thuiswedstrijd van het eer-
ste herenteam van FIQAS Aalsmeer 
werden Ellen en Wim den Boef on-
langs verkozen tot de vrijwilligers 
van het jaar. Ze verzorgen al jaren 
de samenstelling en bezorging van 
het clubblad, doen de ledenadmini-
stratie en zijn al vele jaren de vas-
te stem bij wedstrijden van heren 1: 
Ellen als speaker, Wim als opletten-
de assistent. Ze werden dan ook te-
recht door voorzitter Hölscher in de 
bloemetjes gezet. 

Afdeling Ritmische gymnastiek 
Omnia naar toernooi in Parijs
Aalsmeer - Ilona Kok, Maike de 
Groot, Sanne Brouwer, Rebecca 
Rommerts en Ilse Huiskens vertrok-
ken samen met enkele ouders, zus-
jes en trainster ’s ochtends vroeg 
vanaf Schiphol naar Parijs voor een 
leuke en gezellige wedstrijd. Aan 
het toernooi deden veel landen mee 
zoals, Rusland, USA, Spanje, Ita-
lië, België, Hongarije, Noorwegen, 
Frankrijk en nog meer. Het niveau 
van sommige landen lag hoog. De 
meisjes waren verdeeld in drie groe-
pen, 60 oefeningen in groep A, 44 in 
B en 69 oefeningen in groep C. De 
eerste groep liep uit, omdat er geen 
tapijt was waardoor de wedstrijd la-
ter startte. Uiteindelijk had de Fran-
se club een turnmat kunnen rege-
len. Het toernooi was een vereni-
gingswedstrijd. Ilona had de materi-
alen touw en knots, Rebecca en Ilse 
bal en hoepel, Sanne touw en lint en 
Maike lint, hoepel en knots. Omdat 
het erg laat werd ging het banket 
niet meer door. De meisjes hebben 

toen maar gezellig Pizza gegeten in 
Parijs. Het einde van het toernooi 
was om kwart over twaalf op zater-
dag nacht. Na de vermoeiende dag 
in de sporthal sliepen de meisjes in 
een hotel vlakbij. 
De volgende dag hebben ze nog een 
leuke dag in Parijs gehad. Ze heb-
ben de Arc de Triomphe, Eifeltoren 
en de Notre Dam bekeken. Na het 
fantastische weekend ging iedereen 
weer terug met het ingewikkelde 
metro stelsel onder Parijs naar Gare 
Du Nord, om vervolgens weer terug 
te gaan met de Thalys naar Schip-
hol. Ondanks het late einde van de 
wedstrijd was ook dit een leuke er-
varing en een geslaagd weekend. 
Wilt u meer weten over Ritmisch 
Gymnastiek of wil uw dochter eens 
een les meedoen? Kijkt u dan op de 
website www.svomnia.nl of neem 
contact op met Monique Rom-
merts, tel. 0297-321553 of het Sport-
punt van SV Omnia 2000, tel. 0297-
322312.

Eredivisie handbal
Sterk spelende FIQAS dames 
redden het net niet
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer – vorige week nog erg te-
leurgesteld door het verlies tegen 
Dalfsen – hebben zich gerevan-
cheerd door afgelopen zaterdag 22 
december een prima partij te spelen 
tegen E&O in Emmen. 
Er had zelfs meer in gezeten dan 
het uiteindelijke 23-20 verlies, maar 
in de slotfase kon de jonge ploeg 
het beslissende sprongetje nét niet 
maken. FIQAS Aalsmeer startte de 
wedstrijd goed: de ploegen waren 
aan elkaar gewaagd en dan weer 
nam de één, dan de ander een klei-
ne voorsprong. Vooral Sonja van 
Wechem was lekker op schot: haar 
vier eerste schoten werden allemaal 
doelpunten en zo kwam ze goed in 
de wedstrijd. 
Ook de jonge Samentha de Soet, 
weer terug na een blessure, speel-
de een goede wedstrijd en Bianca 
Schijf was weer een gedegen sluit-
post (al had ze een paar keer de 
pech dat schoten van E&O via het 
blok alsnog in haar doel beland-
den). De Aalsmeerse dames hadden 
ook wat pech met afgekeurde doel-
punten, maar wisten vlak voor rust 
wél een voorsprong te nemen: 9-10. 
Na de pauze was de felheid even uit 
de ploeg en daar wist E&O optimaal 
van de profiteren: binnen korte tijd 
hadden ze hun achterstand omge-
bogen naar een 13-10 voorsprong. 
In een time out probeerde trainer 
Menno de Klerk zijn team weer op 
scherp te krijgen en dat lukte voor 
een deel: FIQAS Aalsmeer kwam te-
rug op een verschil van twee, maar 
kon daarna nét het laatste spronge-
tje niet maken en alsnog gelijk ko-

men. Ook in een overtalsituatie, de 
uitgelezen kans om dichterbij te ko-
men, lukte dat niet. 
Hierdoor werd E&O uiteindelijk de 
– ietwat gelukkige – winnaar, maar 
de Klerk was na afloop wél tevreden 
over het spel van zijn ploeg: “We 
hebben goed gespeeld, jammer dat 
we het niet gehaald hebben. Als ze 
vorige week ook zo gespeeld had-
den, waren er zeker punten gehaald. 
Maar belangrijker is het nu om ons 
te richten op de nacompetitie, want 
een plaats bij de eerste acht zit er 
niet meer in. 
Daar gaan we nu naar toe werken 
en proberen dán te pieken. De sfeer 
in de groep is goed, er wordt ge-
vochten voor elkaar en de punten 
en met die spirit gaan we straks het 
nieuwe jaar in.” 
De eerstvolgende wedstrijd van de 
dames van FIQAS Aalsmeer is op 
zondag 6 januari, wanneer ze in de 
Bloemhof spelen tegen V&L.          

Programma eredivisie dames 
Zondag 6 januari, 13.50 uur: FIQAS 
Aalsmeer – LACO/V&L
Zondag 13 januari, 14.00 uur: GO-
connectIT/Fortissimo – FIQAS 
Aalsmeer, in Cothen
19 januari, 20.00 uur: FIQAS 
Aalsmeer – Wings
26 januari, 20.40 uur: V.O.C. – FIQAS 
Aalsmeer, in Amsterdam
2 februari, 19.00 uur: FIQAS 
Aalsmeer – Zeeman Vastgoed/SEW
Zondag.10 februari, 14.15 uur: Open 
Line/BFC – FIQAS Aalsmeer, in 
Beek
16 februari, 19.00 uur: FIQAS 
Aalsmeer – GIBO Groep/Kwiek

Bridgevereniging De Kwakel
Parencompetitie bridge-
club knap spannend!
De Kwakel - Met een beperkte be-
zetting van in totaal 38 paren en een 
falende computer, waardoor de sco-
res ouderwets op de bekende ‘rei-
zende scorekaarten’ ingevuld moes-
ten worden werd op donderdag 27 
december de laatste speelavond 
van dit kalenderjaar afgewerkt in 
het als altijd sfeervolle Dorpshuis De 
Quakel. In de A lijn eiste paar Bak-
ker-Wagenvoort de eerste plaats 
op met een score van net onder de 
60%. Op een gedeelde tweede en 
derde plaats eindigden het verras-
send goed presterende paar Karlas-
Verhoef en echtpaar van Beem met 
54,86%. Onderin ook een gedeelde 
laatste plaats en wel voor echtpaar 
van der Post en voor paar Elenbaas-
Verhoef en op die plek zijn we dat 
paar nog weinig tegen gekomen. 
Hun score bedroeg toch nog 41,3%.
In de totaalstand staat paar Kar-
las-Verhoef nog altijd aan kop, ge-
volgd door echtpaar van Nieuwkerk 
en paar Verhoef- de Jong. Onder-
in strijden nog heel wat paren te-
gen degradatie. In de B lijn waren 

Piet en Truus Langelaan met precies 
60% de sterksten. De tweede plaats 
was voor paar Bulters-Nieuwendijk 
met 57,9% en de derde voor paar 
Stokkel-Zandvliet met 57,5%. Echt-
paar Fritschy scoorde opnieuw op-
vallend, alleen was het dit keer op-
vallend matig met 39,2% en hiermee 
sloten zij de rij. In de totaalstand is 
paar Moller-Koestal ongenaakbaar 
en is voor hen promotie naar de A 
lijn slechts een kwestie van tijd. In 
de C lijn de topscore van de avond 
en wel bij echtpaar Bader, dat de 
hen vooruit gesnelde reputatie waar 
lijkt te gaan maken. Met 70% ver-
pletterden zij de concurrentie, voor 
zover je daar nog van kunt spreken. 
Paar Bakker- Elias werd fraai twee-
de met 62,9% en met 58,33% sloot 
paar Lancel- vd Hoek dit kalender-
jaar keurig af. Het leverde hen de 
bronzen plak op deze avond. On-
deraan paar Maarschalk-Poll met 
37,1%. In de totaalstand is echtpaar 
Bader eerste, maar echtpaar van 
der Knaap volgt nog op de voet. Het 
wordt daar nog knap spannend

Klaverjassen bij Supporters
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 4 januari organiseert de Sup-
porters Vereniging  Kudelstaart een 
klaverjasavond . 
Er wordt deze avond gekaart om een 
heel varken.De helft van het varken 
wordt verdeeld in diverse vleesprij-
zen voor de verloting, en de andere 
helft in diverse vleesprijzen voor de 
einduitslag waarbij er voor iedereen 
een prijs is deze avond. Drie maal 
heeft u de kans om zoveel mogelijk 
punten te vergaren. 
Tussen het tweede spel en het derde 
spel worden de loten verkocht voor 
de grote loterij waarin deze avond 
volop fantastische vlees prijzen. 
De aanvang is 20.00 uur en het in-
schrijfgeld bedraagt 2,50 euro. De-
ze avond wordt mede mogelijk ge-
maakt door medewerking van Keur-
slagerij Bosman.
 
Oud papier actie
Vrijdagavond 4 januari haalt de Sup-
porters Vereniging Kudelstaart ook 
het oud papier op. Gaarne na 18.00 
uur  het papier aan de weg zetten op 
die plaatsen waar ook de vuilcontai-
ners verzameld dienen te worden.

Met de opbrengst van het oude 
papier steunt de Supporters Ver-
eniging Kudelstaart direct of indi-
rect alle Kudelstaartse sportvereni-
gingen. Dus verzamel het papier 
voor de eerste vrijdagavond van de 
maand.
 

Snertdrive Bridge ‘86 Leimuiden
Leimuiden - Op zondag 3 februa-
ri organiseert Bridge ‘86  in samen-
werking met partycentrum Keijzer in 
de Dorpsstraat 30  te Leimuiden een 
snertdrive met prijzen. Deelname 
staat open voor ieder niveau, ook 
huiskamerbridgers en beginners 
zijn welkom. De zaal is open vanaf 
14.30 uur en er wordt om 15.00 uur 
met bridgen gestart, de uitslag en 
prijsuitreiking zijn rond 21.00 uur. In 

de zaal wordt niet gerookt. De kos-
ten bedragen 30 euro per paar, in-
clusief maaltijd, kopje koffie/thee en 
hartig hapje. U kunt zich aanmelden 
tot 29 januari bij: Truus v.d. Meer, tel. 
0172 508936 en Nico Tas/ nicojac-
qtas@planet.nl. Deelname is defini-
tief na ontvangst van het verschul-
digde bedrag contant of door over-
making op girorekening 4353291 
t.n.v Bridge ‘86 Leimuiden.

Jaarvergadering IJsclub Uiterweg
Aalsmeer - De leden van IJsclub Ui-
terweg worden uitgenodigd voor het 
bijwonen van de jaarvergadering op 
woensdag 9 januari, aanvang 20.00 
uur op Uiterweg 54 achter in de kas 
van de familie Pannekoek.
Met aansluitend videobeelden ge-
maakt van oude films en ander ma-
terieel welke getoond gaan worden 
door Siem Kooy op een groot scherm 
onder het genot van een consump-
tie met een warme worst!
Kom gezellig mee vergaderen en 
hoort het jaarverslag van het afge-
lopen seizoen. 
Ondermeer wordt er het financieel 

jaarverslag gepresenteerd en de be-
stuursverkiezingen gehouden. 
Wie is aftredend en wel of niet her-
kiesbaar. Kandidaten zijn: Lonneke 
van der Schilden-Pannekoek, Bas 
van Ginkel, Kees Joore, Nico Maar-
se en Leo Otto. 
De agenda luidt: Opening en wel-
kom door de voorzitter, vaststelling 
en goedkeuring van de notulen van 
de vorige vergadering, jaarverslag 
door de secretaris, financieel jaar-
verslag van de penningmeester, be-
noeming nieuwe kascommissie, be-
stuursverkiezing, rondvraag en slui-
ting.

Van Dam wint 
op ANBO-soos
Aalsmeer -Het klaverjassen tijdens 
de laatste ANBO-soosmiddag op 
woensdag 19 december in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat is ge-
wonnen door D. van Dam met 5091 
punten. Op plaats twee is W. ter 
Horst geëindigd met 5000 punten, 
op drie A. Bouterse met 4878 pun-
ten en op vier A. Oliemans met 4785 
punten. Bij het pandoeren behaalde 
T. Verlaan de hoogste eer met 675 
punten. Op twee, drie en vier zijn 
respectievelijk W. Buskermolen, D. 
Wittebol en  C. van de Meer geëin-
digd.

 


